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ПОЛОЖЕННЯ 

про 

проведення всеукраїнських змагань 

з джиу-джитсу 

у 2011 році 

м.Київ 

“ 17” грудня 2010 р. 



1. Мета проведення змагань 

 

1.1. Змагання проводяться з метою: 

1.1.1. популяризації та пропаганди джиу-джитсу в Україні; 

1.1.2. залучення до систематичних занять широкого кола молоді; 

1.1.3. подальшого поліпшення учбово-спортивної роботи в фізкультурних організаціях; 

1.1.4. підвищення рівня майстерності; 

1.1.5. підготовка та відбір спортсменів для участі у чемпіонатах Європи і світу. 

2. Термін та місце проведення 

 

2.1. Чемпіонат України серед юнаків за І та ІІ системами (Файтинг та дуо систем) проводиться з 

15 по 16 січня 2011 року, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.). День приїзду – 15 січня 2011 

року. День від'їзду – 16 січня 2011 року. 

 

2.2. Чемпіонат України серед чоловіків та жінок за IV системою (фул контакт) проводиться 

з 05 по 06 лютого 2011 року, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.). День приїзду – 05 лютого 

2011 року. День від'їзду – 06 лютого 2011 року. 

 

2.3. Чемпіонат України серед молоді за IV системою (фул контакт) проводиться з 05 по 06 

лютого 2011 року, м. Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.). День приїзду – 05 лютого 2011 року. 

День від'їзду – 06 лютого 2011 року. 

 

2.4. Чемпіонат України серед чоловіків та жінок за І та ІІ системами (файтинг та дуо 

системи) проводиться з 04 по 06 березня 2011 року, м. Черкаси (Черкаська обл.).  День 

приїзду – 04 березня 2011 року. День від'їзду – 06 березня 2011 року. 

 

2.5. Чемпіонат України серед молоді та юніорів за І та ІІ системами (файтинг та дуо системи)  

проводиться з 04 по 06 березня 2011 року, м. Черкаси (Черкаська обл.).  День приїзду – 04 

березня 2011 року. День від'їзду – 06 березня 2011 року. 

 

2.6. 9-ий всеукраїнський клубний турнір серед юнаків за І та ІІ системами (файтинг та дуо 

системи), проводиться з 14 по 15 травня 2011 року, м. Запоріжжя (Запорізька обл.). День 

приїзду – 14 травня 2011 року. День від'їзду – 15 травня 2011 року. 

 

2.7. 1-і всеукраїнські ігри молоді за І та ІІ системами (файтинг та дуо системи), 28-29 жовтня 

2011 року, м.Київ. День приїзду – 28 жовтня 2011 року. День від'їзду – 29 жовтня 2011 року. 

 

2.8. Фінал 9-го Кубка України серед клубних команд (чоловіки, жінки) за І та ІІ системами 

(файтинг та дуо системи)   проводиться з 29 по 30 жовтня 2011 року, м. Київ. День приїзду – 

29 жовтня 2011 року. День від'їзду – 30 жовтня 2011 року. 

 

2.9. 1-ий всеукраїнський відкритий турнір серед чоловіків, жінок та молоді IV системою 

(фул контакт) проводиться з 19 по 20 листопада 2011 року, м. Симферопіль (АР Крим). День 

приїзду – 19 листопада 2011 року. День від'їзду – 20 листопада 2011 року. 

 

3. Керівництво проведенням змагань 

3.1. Керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється Мінсім’ямолодьспорту (далі 

– Міністерство) разом з Асоціацією джиу-джитсу України (далі – Асоціація). 

3.2. Безпосереднє проведення змагань (залежно від місця проведення) покладається на органи 

виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту та головну суддівську колегію 
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змагань, сформовану Асоціацією та  затверджену Мінсім’ямолодьспорту (далі – 

Міністерство). 

4. Учасники змагань 

 

4.1   До участі у всеукраїнських змаганнях – чемпіонаті України з джиу-джитсу допускаються 

збірні команди Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, та 

національні збірні команди країн-членів міжнародної федерації джиу-джитсу (JJIF), які 

отримали запрошення від АДДУ, а у Кубкових змаганнях – збірні команди спортивних клубів. 

 

4.2.   До участі  у  відкритих  змаганнях (дорослі, молодь ) допускаються збірні команди інших 

спортивних організацій (федерацій, асоціацій, союзів), які отримали запрошення від 

АДДУ. 

 

 

5. Програма, умови та розклад змагань чемпіонату, Кубка України та всеукраїнського турніру. 

 

5.1. Програма та умови проведення чемпіонату України серед  юнаків за І та ІІ системами: 

5.1.1. До участі у чемпіонаті України допускаються спортсмени з кваліфікацією із джиу-джитсу, 

зареєстрованою в Асоціації, не нижче:   

а) серед юнаків - спортсмени віком 12-14 років з кваліфікацією не нижче 7 кю та 1-го юнацького 

розряду в I системі, а у IІ, II системах – 8 кю. 

б) серед юнаків - спортсмени віком  8-9 та 10 -11 років з кваліфікацією не нижче 10 кю та 2-го 

юнацького розряду в I системі, а у IІ  системах – 10 кю.. 

5.1.2 . Склад команди: 

5.1.2 .1.Не більше 2-х учасників в одній ваговій та віковій категорії у І системі (Файтинг):. 

а) Юнаки 12-14 років: 

юнаки:   до 34 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, понад 66 кг; 

дівчата: до 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, понад 63 кг; 

б) Юнаки 10-11 років: 

юнаки:   до 24 кг, 27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, понад 50 кг; 

дівчата: до 22 кг, 25 кг, 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, понад 48 кг; 

в) Юнаки 8-9 років: 

юнаки: до 21 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, понад 42 кг; 

дівчата:   до 20 кг, 22 кг, 25 кг, 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, понад 40 кг. 

5.1.2 .2.. В II системі(Дуо) для  юнаків:  

юнаки– по 2 учасника в своїй віковій категорії;  

змішана пара - по 2 учасника в своїй віковій категорії;  

дівчата  – по 2 учасниці в своїй віковій категорії. 

5.1.3. Розклад13-го чемпіонату України серед  юнаків: 

5.1.3.1. 15 січня 

9.00-16.00  – реєстрація та зважування. 

16.00-18.30 – жеребкування. 

19.00 - 21.00 – нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.1.3.2.  16 січня 

10.00 - 11.30 – чемпіонат України за ІІ системою 

11.30 – 14.00 – чемпіонат України за І системою  (попередні зустрічі)  

14.00 – 14.30 – відкриття чемпіонату 
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14.30 - 16.00 – чемпіонат України за I системою. 

16.00 - 17.30 – чемпіонат України за I системою (фінали). 

17.30 - 18.00 – нагородження переможців. 

18.00 - 18.20 – закриття змагань. 

18.20 - 19.00 – нарада суддівського комітету за результатами змагань. 

 

5.2. Програма та  умови проведення 13-го чемпіонату України серед чоловіків та жінок за IV системою: 

5.2.1. До участі у чемпіонаті України (чоловіки, жінки) допускаються спортсмени віком з 21 року та з 

кваліфікацією не нижче 5 кю із джиу-джитсу (зареєстрованих в Асоціації) та не нижче 1-го розряду у  

IV системі (фул контакт). 

5.2.2. Склад команди - не більше 2-х учасників в одній ваговій категорії : 

чоловіки: до 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, понад 94 кг; 

 жінки: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

5.2.3. Розклад чемпіонату України: 

5.2.3.1. 05 лютого 

9.00 - 16.00 - реєстрація та зважування. 

16.00 -18.30 - жеребкування.  

19.00 - 21.00 - нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.2.3.2.  06 лютого 

10.00 - 13.00 - чемпіонат України за ІV системою (попередні зустрічі). 

13.00 - 13.45 - відкриття чемпіонату. 

14.00 - 16.30 - чемпіонат України за ІV системою. 

16.30 - 17.15 - чемпіонат України за ІV системою (фінали). 

17.15 - 17.45 - нагородження  переможців. 

17.45 - 18.00 - закриття змагань. 

18.00 - 19.00 - нарада судівського комітету за результатами змагань. 

 

5.3. Програма та  умови проведення 13-го чемпіонату України серед молоді за IV системою: 

5.3.1. До участі у чемпіонаті України (молодь) допускаються спортсмени віком з 18 років та з кваліфікацією 

не нижче 5 кю із джиу-джитсу (зареєстрованих в Асоціації) та не нижче 1-го розряду у  IV системі 

(фул контакт). 

5.3.2. Склад команди - не більше 2-х учасників в одній ваговій категорії : 

чоловіки: до 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, понад 94 кг; 

жінки: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

5.3.3. Розклад чемпіонату України: 

5.3.3.1. 05 лютого 

9.00 - 16.00 - реєстрація та зважування. 

16.00 -18.30 - жеребкування.  

19.00 - 21.00 - нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.3.3.2.  06 лютого 

10.00 - 13.00 - чемпіонат України за ІV системою (попередні зустрічі). 

13.00 - 13.45 - відкриття чемпіонату. 

14.00 - 16.30 - чемпіонат України за ІV системою. 

16.30 - 17.15 - чемпіонат України за ІV системою (фінали). 

17.15 - 17.45 - нагородження переможців. 

17.45 - 18.00 - закриття змагань. 

18.00 - 19.00 - нарада суддівського комітету за результатами змагань. 
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5.4.  Програма та умови проведення  чемпіонату України серед чоловіків та жінок за І та ІІ системами: 

5.4.1. До участі у чемпіонаті України (чоловіки, жінки) допускаються спортсмени віком з 21 року та з 

кваліфікацією не нижче 5 кю із джиу-джитсу (зареєстрованих в Асоціації) та не нижче 1-го розряду у  

I та IІ системах. 

5.4.2. Склад команди: 

а) не більше 2-х учасників в одній ваговій категорії у І системі (Файтинг): 

чоловіки: до 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, понад 94 кг; 

 жінки: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

б) в II системі (Дуо): 

- чоловіки - 2 учасника; 

- змішана пара - 2 учасника: 

- жінки - 2 учасниці; 

5.4.3. Розклад чемпіонату України: 

5.4.3.1. 04 березня  

9.00 - 16.00 - реєстрація та зважування. 

16.00 -18.30 - жеребкування.  

19.00 - 21.00 - нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.4.3.2.  05 березня 

10.00 - 14.00 - чемпіонат України   за І системою (попередні зустрічі). 

14.00 - 15.00 - відкриття чемпіонату. 

15.00 - 16.30 - чемпіонат України за ІІ системою. 

16.30 - 19.00 - чемпіонат України за І системою. 

5.4.3.3. 06 березня 

10.00 - 12.30 - чемпіонат України за I системою  

12.30 - 14.00 - чемпіонат України за I системою (фінали). 

14.30 - 15.30 - нагородження переможців. 

15.30 - 16.00 - закриття змагань. 

16.30 - 17.45 - нарада суддівського комітету за результатами змагань. 

 

5.5. Програма та умови проведення чемпіонату України серед молоді та  юніорів за І та ІІ системами:                                       

                                                                                                                                                                                                                                

5.5.1. До участі у чемпіонаті України допускаються спортсмени з кваліфікацією із джиу-джитсу,           

зарєєстрованою в Асоціації, не нижче:   

а) серед молоді - спортсмени віком 18-20 років з кваліфікацією не нижче 6 кю (зареєстрованих в 

Асоціації) та 1-го розряду у I, IІ системах: 

б) серед юніорів - спортсмени віком 15-17 років  з кваліфікацією не нижче 7 кю (зареєстрованих в 

Асоціації) та 1-го юнацького розряду у I, IІ, системах. 

5.5.2 . Склад команди: 

5.5.2 .1.Не більше 2-х учасників в одній ваговій та віковій категорії у І системі (Файтинг):. 

а) Молодь 18 -20 років: 

жінки: до 49 кг, 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

б) Юніори 15 – 17 років: 

юніори: до 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, понад 81 кг; 

юніорки:   до 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг,  понад 70 кг; 

5.5.2 .2.. В II системі (Дуо) для молоді та юніорів:  
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чоловіки, юніори – по 2 учасника в своїй віковій категорії;  

змішана пара - по 2 учасника в своїй віковій категорії;  

жінки, юніорки  – по 2 учасниці в своїй віковій категорії. 

 

5.5.3. Розклад 13-го чемпіонату України серед молоді, юніорів : 

5.5.3.1. 04 березня  

9.00 - 16.00 - реєстрація та зважування. 

16.00 -18.30 - жеребкування.  

19.00 - 21.00 - нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.5.3.2.  05 березня 

10.00 - 14.00 - чемпіонат України   за І системою (попередні зустрічі). 

14.00 - 15.00 - відкриття чемпіонату. 

15.00 - 16.30 - чемпіонат України за ІІ системою. 

16.30 - 19.00 - чемпіонат України за І системою. 

5.5.3.3. 06 березня 

10.00 - 12.30 - чемпіонат України за I системою  

12.30 - 14.00 - чемпіонат України за I системою (фінали). 

14.30 - 15.30 - нагородження переможців. 

15.30 - 16.00 - закриття змагань. 

16.30 - 17.45 - нарада суддівського комітету за результатами змагань. 

 

5.6.  Всеукраїнський клубний турнір серед юнаків  за І та ІІ системами: 

5.6.1. До участі у всеукраїнському клубному турнірі серед юнаків за І та ІІ системами допускаються 

спортсмени з кваліфікацією із джиу-джитсу, зареєстрованою в Асоціації, не нижче:   

а) серед юнаків - спортсмени віком 12-14 років з кваліфікацією не нижче 8 кю та 1-го юнацького 

розряду в I та  IІ системах. 

б) серед юнаків- спортсмени віком  8-9 та 10 -11 років з кваліфікацією не нижче 10 кю та 2-го 

юнацького розряду в I та  IІ системах. 

5.6.2 . Склад команди: 

5.6.2 .1.Не більше 2-х учасників в одній ваговій та віковій категорії у І системі (Файтинг):. 

а) Юнаки 12-14 років: 

юнаки:   до 34 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, понад 66 кг; 

дівчата: до 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, понад 63 кг; 

б) Юнаки 10-11 років: 

юнаки:   до 24 кг, 27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, понад 50 кг; 

дівчата: до 22 кг, 25 кг, 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, понад 48 кг; 

в) юнаки 8-9 років: 

юнаки: до 21 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, понад 42 кг; 

дівчата:   до 20 кг, 22 кг, 25 кг, 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, понад 40 кг. 

5.6.2 .2.. В II системі(Дуо) для  юнаків:  

юнаки– по 2 учасника в своїй віковій категорії;  

змішана пара - по 2 учасника в своїй віковій категорії;  

дівчата  – по 2 учасниці в своїй віковій категорії. 

5.6.3. Розклад всеукраїнського клубного турніру серед юнаків за І та ІІ системами: 

5.6.3.1.  14 травня 

9.00-16.00  – реєстрація та зважування. 

16.00-18.30 – жеребкування. 
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19.00 - 21.00 – нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.6.3.2.   15 травня 

10.00 - 11.30 – всеукраїнський турнір за ІІ системою. 

11.30 – 14.00 – всеукраїнський турнір за І системою  (попередні зустрічі). 

14.00 – 14.30 – відкриття всеукраїнського турніру.  

14.30 - 16.00 – всеукраїнський турнір за I системою. 

16.00 - 17.30 – всеукраїнський турнір за I системою (фінали). 

17.30 - 18.00 – нагородження переможців. 

18.00 - 18.20 – закриття змагань. 

18.20 - 19.00 – нарада суддівського комітету за результатами змагань. 

 

5.7.  І-і всеукраїнські ігри молоді за І та ІІ системами: 

5.6.1. До участі у  І-х всеукраїнських іграх  молоді допускаються спортсмени з кваліфікацією із джиу-

джитсу, зареєстрованою в Асоціації, не нижче - спортсмени віком 18-20 років з кваліфікацією не 

нижче 6 кю (зареєстрованих в Асоціації) та 1-го розряду у I, IІ системах: 

5.7.2 . Склад команди: 

5.7.2 .1. Не більше 2-х учасників в одній ваговій та віковій категорії у І системі (Файтинг):. 

чоловіки: до до 46 кг, 50 кг, 55 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг; 

5.7.2 .2.. В II системі (Дуо):  

Чоловіки – по 2 учасника в своїй віковій категорії;  

5.7.3. Розклад І-х всеукраїнських ігор молоді: 

5.7.3.1. 28 жовтня  

9.00 - 16.00 - реєстрація та зважування. 

16.00 -18.30 - жеребкування.  

19.00 - 21.00 - нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.7.3.2.  29 жовтня 

10.00 - 11.30 – Всеукраїнські ігри  за ІІ системою. 

11.30 -14.00 - Всеукраїнські ігри  за І системою (попередні зустрічі). 

14.00 -15.00 - відкриття Всеукраїнських ігор. 

15.00 - 16.30 - Всеукраїнські ігри  за І системою (попередні зустрічі). 

16.30 - 17.30 - Всеукраїнські ігри  за І системою (фінали). 

17.30 - 18.00 - нагородження переможців. 

18.00 - 18.20 - закриття змагань. 

18.30 - 19.30 - нарада судівського комітету за результатами змагань. 

 

5.8.     Програма та умови проведення фіналу  Кубка України: 

5.8.1. До участі у фіналі Кубка України допускаються дорослі віком з 21 року, з кваліфікацією із джиу-джитсу  

зареєстрованою в Асоціації не нижче 6 кю та не нижче 1-го розряду у  I та IІ системах . 

5.8.2. Склад команди: 

а) не більше 2-х учасників в одній ваговій категорії у І системі (Файтинг): 

чоловіки: до 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, понад 94 кг; 

 жінки: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

б) в II системі (Дуо): 

- чоловіки - 2 учасника; 

- змішана пара - 2 учасника: 

- жінки - 2 учасниці; 
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5.8.3. Розклад фіналу Кубка України: 

5.8.3.1. 29 жовтня   

9.00 - 16.00  – реєстрація та зважування. 

16.00 -18.30 – жеребкування.  

19.00 - 21.00 – нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.8.3.2. 30 жовтня  

10.00 - 11.30 – фінал Кубка України за  ІІ  системою 

11.30 – 14.00 – фінал Кубка України за І системою 

13.00 - 14.00 – відкриття фіналу Кубку 

14.00 - 17.00 – фінал Кубка України  за І системою 

17.00 - 18.00 – нагородження переможців. 

18.00 - 18.30 – закриття змагань 

19.00 - 20.00 – нарада суддівського комітету за результатами змагань. 

 

5.9  Всеукраїнський відкритий  турнір серед чоловіків, жінок та молоді за ІV системою: 

5.9.1. До участі у всеукраїнському відкритому турнірі серед: 

а)  чоловіків, жінок за ІV системою (фул контакт) допускаються спортсмени віком  з 21 року та з 

кваліфікацією не нижче 5 кю із джиу-джитсу (зареєстрованих в Асоціації)  або  не нижче 1-го 

розряду; 

б) молоді за ІV системою (фул контакт) допускаються спортсмени віком з 18 років та з кваліфікацією 

не нижче 5 кю із джиу-джитсу (зареєстрованих в Асоціації)  або не нижче 1-го розряду; 

5.9.2. Склад команди - не більше 2-х учасників в одній ваговій категорії : 

чоловіки: до 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, понад 94 кг; 

 жінки: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

5.9.3.  Розклад  всеукраїнського відкритого турніру: 

5.9.3.1. 19 листопада 

9.00 - 16.00 - реєстрація та зважування. 

16.00 -18.30 - жеребкування.  

19.00 - 21.00 - нарада суддівського комітету з представниками команд. 

5.9.3.2.  20 листопада 

10.00 - 13.00 – Всеукраїнський відкритий турнір за ІV системою (попередні зустрічі). 

13.00 - 13.45 - відкриття Всеукраїнського відкритого турніру. 

14.00 - 16.30 - Всеукраїнський відкритий турнір за ІV системою. 

16.30 - 17.15 - Всеукраїнський відкритий турнір за ІV системою (фінали). 

17.15 - 17.45 - нагородження переможців. 

17.45 - 18.00 - закриття змагань. 

18.00 - 19.00 - нарада суддівського комітету за результатами змагань. 

 

5.10.  Змагання проводяться згідно з діючими правилами з джиу-джитсу, затвердженими АДДУ та 

Міністерством, які відповідають міжнародним правилам (міжнародної Федерації джиу-джитсу, 

JJIF). 

 

5.11.     Найменування систем згідно правил змагань з джиу-джитсу JJIF: 

5.11.1.   І    система – ″файтинг систем″; 

5.11.2.   ІІ   система – ″дуо систем″; 

5.11.3. ІV система – ″фул контакт″. 
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5.12.     У чемпіонаті України та  Всеукраїнському турнірі визначається переможець серед 

учасників у своїй віковій та ваговій категоріях для І і ІV систем, а для ІІсистеми – у 

своєму підрозділі та у своїй віковій категорії. 

5.12.1.  Визначення переможця: 

а) у І системі  проводиться за системою з вибуттям; 

б) у II системі проводиться за кількістю набраних балів. 

в) у ІV системі  проводиться за системою з вибуттям. 

 

5.13.  У змаганнях на Кубок України визначається командна та особиста першість серед 

учасників у своїй віковій та ваговій категорії для І і ІV систем і у своєму підрозділі для 

ІІ системи. 

5.13.1.  Визначення переможця: 

а) у І системі  проводиться за системою з вибуттям; 

б) у II системі проводиться за кількістю набраних балів. 

в) у ІV системі  проводиться за системою з вибуттям. 

5.13.2. Команда переможець визначається шляхом набраних балів за завойовані нею 1, 2, 3, 4, 5, 6 місця. 

 

 

 

 

6. Нагородження 

6.1. Учасники змагань з джиу-джитсу, які посіли 1-3 місця у I, ІІ, ІV системах, нагороджуються 

дипломами та медалями Міністерства відповідних ступенів. 

6.2. Команда-учасниця змагань з джиу-джитсу Кубка України, яка посіла І місце, нагороджується 

кубком та грамотою. 

 

7.Фінансові умови проведення змагань 

 

7.1. Витрати на організацію та проведення змагань (оренда спортивних споруд, медичне 

обслуговування, окрім страхування) передбачаються за рахунок коштів Асоціації та інших 

залучених Асоціацією позабюджетних надходжень. 

 

7.2. За рахунок Міністерства витрати відповідно до Єдиного календарного плану змагань України 

на 2011 рік та згідно з затвердженим Міністерством кошторисом. 

 

7.3. Витрати на відрядження учасників змагань, тренерів-судів (проїзд в обох напрямках, сплата за 

помешкання, харчування, добові, збереження заробітної плати) несуть організації, що 

відряджають. 

 

8. Безпека під час проведення змагань. Підготовка 

спортивних споруд 

8.1. У відповідності 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»: 

8.1.1. підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

8.1.2. контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час проведення 

змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними обласними адміністраціями. 
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8.2.   Власник спортивної споруди не менш ніж за чотири години до початку змагань зобов'язаний 

подати акт до робочої комісії про готовність споруди до проведення змагань. 

 

8.3. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення 

надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності, предбаченої 

чинним законодавством України. 

 

9. Заявки 

 

   9.1. Попередні заявки на участь команд у змаганнях подаються не пізніше як за 30 днів до 

початку змагань за телефоном/факс Асоціації 8(044)289-49-55 або e-mail: 

Ha@darnitsa.kiev.ua  

 

  9.2. До змагань допускаються спортсмени – громадяни України, або національні збірні команди 

країн-членів міжнародної федерації джиу-джитсу (JJIF), які отримали запрошення від АДДУ. 

 

  9.3. Іменні заявки від організації, яка відряджає, повинні бути завірені керівниками 

структурних підрозділів управлінь з питань фізичної культури і спорту 

облдержадміністрації та лікарем фізкультурно-спортивного диспансера, страхові 

поліси, паспорти, будо-паспорти Асоціації спортсменів подаються до мандатної комісії 

змагань у день приїзду. 

 

   9.4. На учасників змагань чемпіонату України серед юніорів, юнаків подаються свідоцтва 

про народження і довідка з місця мешкання з фотокарткою, які підтверджують особу і 

рік народження. 

 

   9.5. Іменні заявки країн-учасниць (членів JJIF) повинні бути завірені керівником 

національної організації, яка відряджає, та надати на реєстрацію страхові поліси, 

національні паспорти та будо-паспорти  спортсменів.  

 

 

Це положення є офіційним викликом на змагання. 

 

Департамент фізичного виховання та не олімпійських видів спорту Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту. 


