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Регламент
проведення Відкритого Всеукраїнського турніру "Полісся" з
кікбоксингу "ВАКО" серед дорослих
1. Цілі та завдання
Відкритий Всеукраїнський турнір "Полісся" з кікбоксингу "ВАКО серед дорослих
проводиться з метою:
 широкого залучення студентів 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
Відкритий Всеукраїнський турнір "Полісся" з кікбоксингу "ВАКО серед дорослих
проводиться у м. Рівне, вул. Зелена 53, готельний комплекс "Айвенго" з 27 по 30 квітня 2017 року.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснює Федерація кікбоксингу України "ВАКО" (далі –
Федерація).
4. Учасники змагань
До участі у Відкритому Всеукраїнському турнірі "Полісся" з кікбоксингу "ВАКО серед
дорослих допускаються збірні команди клубів, у тому числі з інших країн.
Склад команди: необмежена кількість спортсменів, 2 тренери та 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 – І розряд;
 жінки – І розряд.
5. Характер заходу
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з кікбоксингу WAKO.
Змагання особисті.
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6. Програма проведення змагань
Відкритий Всеукраїнський турнір "Полісся" з кікбоксингу "ВАКО серед дорослих
проводиться у м. Рівне, вул. Зелена 53, готельний комплекс "Айвенго" з 27 по 30 квітня 2017 року.
День приїзду – 27 квітня 2017 року.
Програма змагань:
27.04.2017
10.00 – 17.00 – зважування.
15.00 – 17.00 – семінар суддів, атестація суддів.
18.00 – 20.00 – жеребкування, нарада представників команд.
28.04.2017
09.00 – 13.00 – попередні поєдинки до чвертьфіналів.
13.00 – 14.00 – Парад. Урочисте відкриття змагань.
15.00 – 18.00 – попередні поєдинки до напівфіналів.
29.04.2017
07.00 – 08.00 – зважування учасників напівфінальних поєдинків.
10.00 – 14.00 – попередні поєдинки до фіналу.
15.00 – 18.00 – попередні поєдинки до фіналу.
30.04.2017
07.00 – 08.00 – зважування учасників фінальних боїв.
10.00 – 15.00 – фінальні поєдинки.
15.00 – 18.00 – нагородження переможців.

Вагові категорії:
Розділи змагань на рингу:
Чоловіки
Фул – контакт
- 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
Лоу – кік
- 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
К–1
- 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
Жінки
Фул – контакт
- 48 кг, -52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг
Лоу – кік
- 48 кг, -52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг
К–1
- 48 кг, -52 кг, - 56 кг, - 60 кг, - 65 кг, - 70 кг, + 70 кг
Формула поєдинку – згідно з вимогами діючих Правил спортивних змагань з кікбоксингу
WAKO.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
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 культурновидовищних заходів".
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у Відкритому Всеукраїнському турнірі "Полісся" з
кікбоксингу "ВАКО серед дорослих, нагороджуються дипломами, медалями відповідних ступенів
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 Рівненьська обласна федерація кікбоксингу
України «ВАКО».
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10. Строки та порядок подання заявок на участь у Відкритому Всеукраїнському турнірі
"Полісся" з кікбоксингу "ВАКО серед дорослих
Попередні заявки на участь команди у Відкритому Всеукраїнському турнірі "Полісся" з
кікбоксингу "ВАКО серед дорослих надсилаються не пізніше ніж за 5 днів до початку змагань на
е-mail: max12max@gmail.com, тел. +38 (050) 353-79-39 - Максим Єгоров.
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 фізкультурно-спортивного диспансеру, копія паспорту (свідоцтво про народження),
пластикові іменні картки членів Федерації, страхові поліси.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в установлений термін свою
участь.
З питань розміщення під час проведення зма ань звертатися за теле оном
+380938195090 Катерина.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

