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1. Цілі та завдання 

 Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO серед студентів (далі – 

чемпіонат) проводиться з метою: 

- сприяння подальшому розвитку студентського спорту в Україні; 

- виявлення кандидатів до студентської збірної команди України для 

підготовки та успішного виступу в міжнародних змаганнях; 

 - визначення кращих команд закладів вищої освіти України для їх участі в 

міжнародних змаганнях. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

Чемпіонат проводиться з 01 по 03 лютого 2019 р. у  Чернігівській області, 

м.Чернігів, вул. Івана Мазепи, 88 (зал для великого тенісу). 

  

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 Загальне керівництво організацією та проведенням чемпіонату 

здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 

науки України (далі – Комітет) та Федерацією кікбоксингу України «ВАКО» 

(далі – Федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 

покладається на Чернігівське відділення (філію) Комітету, головну суддівську 

колегію, яка узгоджена Федерацією, і склад якої затверджується відповідним 

наказом Комітету. 

 

4. Учасники змагань 

 До участі у чемпіонаті допускаються команди закладів вищої освіти 

України. 

          Склад команди: необмежена кількість спортсменів, 2 тренери та 1 

представник. 

  Вікові категорії учасників змагань:  
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старші юніори – юніори та юніорки 17 – 18 років;  

чоловіки –  19 – 28 років;  

жінки –  19 – 28 років.  

Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих     

Правил спортивних змагань з кікбоксингу WAKO (далі – Правила).  

 

Вагові категорії:  
К-1  

Чоловіки  
-51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81кг, -86 кг, -91 кг, 

+91 кг  

Жінки  -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, +70 кг 

Старші юніори 
-51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81 кг, -86 кг, -91 кг, 

 91 кг 

Старші 

юніорки 
- 48 кг, -52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Фул-контакт  

Чоловіки  
-51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81кг, -86 кг, -91 кг, 

+91 кг  
Жінки  -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, +70 кг 

Старші юніори 
-51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81 кг, -86 кг, -91 кг, 

 91 кг 

Старші 

юніорки 
- 48 кг, -52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Лоу-кік  

Чоловіки  -51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81кг, -86 кг, -91 кг, 

+91 кг кг кг Жінки  -48 кг, -52 кг, -56 кг, -60 кг, -65 кг, -70 кг, +70 кг 

Старші юніори 
-51 кг, -54 кг, -57 кг, -60 кг, -63,5 кг, -67 кг, -71 кг, -75 кг, -81 кг, -86 кг, -91 кг, 

 91 кг 

Старші 

юніорки 
- 48 кг, -52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Кік-лайт  

Чоловіки  - 57 кг, - 63 кг, - 69 кг, - 74 кг, - 79 кг, - 84 кг, - 89 кг, - 94 кг, + 94 кг 

Жінки  - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Юніори - 57 кг, - 63 кг, - 69 кг, - 74 кг, - 79 кг, - 84 кг, - 89 кг, - 94 кг, + 94 кг 

Юніорки - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Поїнт-файтинг  

Чоловіки  - 57 кг, - 63 кг, - 69 кг, - 74 кг, - 79 кг, - 84 кг, - 89 кг, - 94 кг, + 94 кг 

Жінки  - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Юніори - 57 кг, - 63 кг, - 69 кг, - 74 кг, - 79 кг, - 84 кг, - 89 кг, - 94 кг, + 94 кг 

Юніорки - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Лайт – контакт  

Чоловіки  - 57 кг, - 63 кг, - 69 кг, - 74 кг, - 79 кг, - 84 кг, - 89 кг, - 94 кг, + 94 кг 

Жінки  - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Юніори - 57 кг, - 63 кг, - 69 кг, - 74 кг, - 79 кг, - 84 кг, - 89 кг, - 94 кг, + 94 кг 

Юніорки - 50 кг, - 55 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг 

Музичні вправи:  

м’який стиль без зброї;  

м’який стиль зі зброєю; 

жорсткий стиль без зброї; 
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жорсткий стиль зі зброєю. 

 

5. Характер заходу 

 

        Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до правил Федерації 

кікбоксингу, що відповідають правилам Міжнародної організації WAKO.  

 

6. Програма проведення змагань 

         Чемпіонат проводиться з 01 по 03 лютого 2019 року в Чернігівській 

області, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 88 (зал для великого тенісу). 

 

Програма змагань:  

01.02.2019   

10.00 – 17.00 – день приїзду, зважування; 

18.00 – 20.00 – жеребкування, нарада представників команд; 

02.02.2019 

09.00 – 13.00 – попередні поєдинки до чвертьфіналів; 

09.00 – 10.00 – музичні вправи м'який стиль; 

13.00 – 14.00 – Парад. Урочисте відкриття змагань; 

15.00 – 18.00 – попередні поєдинки до півфіналів; 

03.02.2019 

07.00 – 08.00 – зважування учасників фінальних боїв; 

09.00 – 10.00 – музичні вправи жорсткий стиль; 

10.00 – 15.00  – півфінальні та фінальні поєдинки; 

15.00 – 18.00 – нагородження переможців. 

      

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення чемпіонату здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та 

призерів 

 Учасники, які посіли 1 - 3 місце у чемпіонаті нагороджуються у кожній 

ваговій категорії дипломами і медалями Федерації відповідного ступеня. 

Команди, які посіли 1 - 3 місця, нагороджуються дипломами та кубками 

Федерації. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників  

          Всі витрати по відрядженню спортсменів, тренерів та суддів несуть 

організації, що відряджають. Витрати по організації змагань несе 

відокремлений підрозділ Федерації кікбоксингу України "ВАКО" в 

Чернігівській області. 
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10. Строки та порядок подання заявок на участь у чемпіонаті 

            Попередні заявки на участь команди у чемпіонаті надсилаються не 

пізніше ніж за 5 днів до початку змагань на електронну адресу: 

max12max@gmail.com, тел. +38(063)127-96-47 – Єгоров Максим 

Олександрович, + 38(098)878-79-32 – Павленко Ольга Анатоліївна.  

           Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівника структурного 

підрозділу з питань фізичної культури та спорту та лікарем лікувально-

фізкультурного диспансеру, копія паспорту, пластикові іменні картки членів 

Федерації, страхові поліси, студентський квиток або залікова книжка, у разі 

закінчення вищих навчальних закладів у 2019 році надається диплом про 

закінчення вищих навчальних закладів.          

 

11. Інші умови 

 

 Питання, не врегульовані цим регламентом, вирішуються відповідними 

оргкомітетами – регіональними чи Комітетом з організації та проведення 

змагань Федерації. 

Звіт головного судді змагань подається в день закінчення змагань до 

Київського міського відділення (філії) Комітету. Київське міське відділення 

(філія) опрацьовує звіт головного судді в 5 денний термін після отримання та 

звітує перед Комітетом. 

       Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та 

призові місця команд надається до Комітету у день закінчення змагань (не 

пізніше 8.00  у понеділок) за телефоном 067-409-98-93, 066-432-97-87 та на  

електронну адресу:  sport_vns@ukr.net. 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 
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