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Регламент  

проведення Чемпіонату України з кікбоксингу WAKO серед дорослих 

(поїнт-файтинг, лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік,  

К-1 та музичні форми) 

 

1. Цілі та завдання 

 

Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, 

кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1 та музичні форми) проводиться з метою: 

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 

підвищення рівня майстерності спортсменів; 

відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для 

участі в міжнародних змаганнях; 

активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

підведення підсумків роботи в спортивних організаціях. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

 

Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, 

кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1 та музичні форми) проводиться з 14 по 17 

березня 2019 року за адресою: м. Одеса,  вул. Новоберегова, 94, Спортивний 

комплекс Національного Університету "Одеська юридична академія" 

"Університет".  

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 

         Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом та 

Федерацією кікбоксингу України "ВАКО" (далі – Федерація).  Відповідальність 

за підготовку та безпосереднє проведення Чемпіонату України з кікбоксингу 

WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1 та 

музичні форми)  покладається  на управління фізичної культури і спорту 

Одеської обласної державної адміністрації, на головного суддю та суддівську 
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колегію, рекомендовану Федерацією, склад якої затверджується 

Мінмолодьспортом. 

 

4. Учасники змагань 

 

До участі у Чемпіонаті України з кікбоксингу WAKO (поїнт-файтинг, 

лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1 та музичні форми) 

допускаються збірні команди Автономної Республіки Крим, областей, мм. 

Києва і Севастополя.  

Склад команди: необмежена кількість спортсменів, 2 тренери,  

1 представник. 

Вікові категорії учасників змагань: 

чоловіки – 19 - 40 років; 

жінки – 19 - 40 років. 

Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих 

Правил спортивних змагань з кікбоксингу WAKO.    

Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 

чоловіки – не нижче І розряду; 

жінки – не нижче І розряду. 

 

5. Характер заходу  

 

Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань                           

з кікбоксингу WAKO. 

Змагання особисто – командні. 

 

6. Програма проведення змагань 

 

Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, 

кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1 та музичні форми) проводиться з 14 по 17 

березня 2019 року за адресою: м. Одеса,  вул. Новоберегова, 94, Спортивний 

комплекс Національного Університету "Одеська юридична академія" 

"Університет".  

         День приїзду – 14 березня 2019 року. Зважування відбудеться у КЗ 

"Обласна дитячо-юнацька спортивна школа боротьби" Одеса, вул. 

Михайлівська 18. 

         Адреса управління у справах сім’ї, молоді та спорту Одеської обласної 

державної адміністрації: пр-т Шевченка, 4, м. Одеса, 65032, тел. (048) 718 95 

36, e-mail ussm@odessa.gov.ua . 

 

Програма змагань:  

14.03.2019   

10.00 – 17.00 – зважування. 

 15.00 – 17.00 – семінар суддів, атестація суддів. 

mailto:ussm@odessa.gov.ua
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18.00 – 19.00 – жеребкування, нарада представників команд. 

 

15.03.2019  

09.00 – 13.00 – попередні поєдинки до чвертьфіналів. 

13.00 – 14.00 – Парад. Урочисте відкриття змагань. 

15.00 – 18.00 – попередні поєдинки до напівфіналів. 

 

16.03.2019   

07.00 – 08.00 – зважування учасників поєдинків. 

        09.00 – 11.00 – музичні вправи. 

        10.00 – 14.00 – попередні поєдинки до фіналу. 

 15.00 – 18.00 – попередні поєдинки до фіналу. 

 

17.03.2019   

07.00 – 08.00 – зважування учасників фінальних боїв. 

        10.00 – 15.00  – фінальні поєдинки. 

        15.00 – 18.00 – нагородження переможців. 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

 

музичні вправи згідно Правил спортивних змагань з кікбоксингу WAKO. 

Формула поєдинку – згідно з вимогами діючих Правил спортивних 

змагань з кікбоксингу WAKO. 

 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 



 4 

Підготовка місць проведення змагань 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 

 

Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у Чемпіонату України з кікбоксингу 

WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1 та 

музичні форми), нагороджуються дипломами, медалями відповідних ступенів 

Федерації.  

Переможці і призери у командному заліку нагороджуються дипломами, 

медалями відповідних ступенів Федерації. 

 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на організацію та проведення Чемпіонату України з кікбоксингу 

WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт, лоу-кік, К-1 та 

музичні форми) здійснюються частково за рахунок коштів державного 

бюджету (оренда залу, експлуатація татамі, рингів,  проживання та харчування 

суддів, проїзд, лікар, канцелярські товари, банери, папір, нагородна атрибутика 

та інше) відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів України на 2019 рік, частково – за рахунок 

позабюджетних коштів залучених Федерацією. 

Витрати на участь учасників змагань здійснюються за рахунок організацій, 

що відряджають. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у Чемпіонаті України  

з кікбоксингу WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт, лоу-

кік, К-1 та музичні форми) 

 

Попередні заявки на участь команди у Чемпіонаті України  

з кікбоксингу WAKO (поїнт-файтинг, лайт-контакт, кік-лайт, фул-контакт, лоу-

кік, К-1 та музичні форми) надсилаються не пізніше не пізніше ніж за 5 днів до 

початку змагань на е-mail: max12max@gmail.com , тел.+38(063)127-96-47 – 

Єгоров Максим Олександрович, м. Київ, вул. Городецького, 10/1, тел. 

+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, президентом обласної 

mailto:max12max@gmail.com
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федерації та лікарем фізкультурно-спортивного диспансеру, копія паспорту 

(свідоцтво про народження), пластикові картки, страхові поліси.    

До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в 

установлений термін свою участь.  

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки 

(іменні та командні) надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти 

календарних днів після завершення змагань на адресу: Міністерство молоді та 

спорту України, департамент фізичної культури та неолімпійських видів 

спорту, кім. 502 вул. Еспланадна, 42, 01601, м. Київ. 

 

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та 

призові місця команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту у день 

закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок) на е-mail: Ішков Ігор 

Вікторович Ishkov@sport.gov.ua 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

В.о. заступника директора департаменту 

фізичної культури та неолімпійських  

видів спорту –  начальника відділу  

пріоритетних неолімпійських видів спорту                  Орішевський А. І. 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Президент Федерації кікбоксингу 

України "ВАКО" 

 

_________________О.А. Павленко 

 

"____"_______________2019 р. 

 

 


