ВСЕУКРАЇНСЬКА СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ КІОКУСІН КАЙ УКРАЇНИ»
ІНФОРМАЦІНИЙ ЛИСТ
щодо проведення відкритого Кубку України з кіокусін
у розділі «Куміте» серед дітей, юнаків та дівчат, юніорів та юніорок,
1. Подача заявок проводиться до 16.11.2018р. (Згідно наданого зразка заявочного листа в
форматі Microsoft Excel, 12 шрифтом Times New Roman), обов'язково заповнювати всі наявні
графи. Заявка заповнюється українською мовою. Після граничної дати заявки не
приймаються.
2. До 16.11.2018р. необхідно подати інформацію про суддів, які будуть обслуговувати турнір
(прізвище ім'я по батькові, кю/дан, суддівська категорія).
3. Жеребкування відбудеться 17-18.11.2018р.
4. Мандатна комісія (реєстрація учасників, зважування, мандатна комісія) відбудеться
23.11.2018р. час та місце буде доведено додатково.
5. На мандатну комісію кожному учаснику необхідно при собі мати: паспорт або свідоцтво про
народження, медичну довідку, страховий поліс, Будо-паспорт, дозвіл від батьків (для
неповнолітніх спортсменів, згідно зразка наданого до положення про проведення
чемпіонату), заява для дорослих учасників (згідно зразка наданого до положення про
проведення чемпіонату).
У разі встановлення невідповідності даних (вага, вік) учасника для реєстрації та внесення
змін до протоколу змагань, вноситься двійний цільовий внесок за участь у змаганнях
або учасник дискваліфікується.
6. Суддівській семінар буде проходити за місцем проходження мандатної комісії з 18:00 до
20:00.
7. Форма одягу суддів:
 Рефері і судді одягнені в темно-сині штани, в темно-синю сорочку з короткими
рукавами й емблемою KWF на її лівому нагрудному кармані.
 Рефері носять білу краватку-метелик, а кутові судді золоту краватку-метелик.
8. Для централізованого проведення турніру:
 кожній команді необхідно мати індивідуальні засоби захисту: накладки на гомілку,
пахову раковину, шолом, перчатки.
 учасникам турніру обов'язково знати ритуал: входу на татамі, виходу з татамі,
початок/закінчення поєдинку.
9. Цільовий внесок за участь у змаганнях з кожного учасника складає 250 грн.
10. Проживання:
Готель «Україна»
Полтава, вул. Соборности, 41а
+38 053 222 4343
http://hotelukr.com.ua
hotelukr@meta.ua

DREAM Hostel
Hostel Большой Папа
Полтава,вул. Європейська, 7 Полтава, вул. Котляревського, 2а
+38 068 404 2255
+38 095 555 4388,
+38 050 404 2255
+38 067 510 1504
poltava@dream-hostels.com www.facebook.com/hostel.bolshoy.papa/

