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Положення 
Про проведення 18-го традиційного відкритого турніру  

“Майстри тхеквондо Поділля” 

 (розділ «керугі» та «пумсе»)  

серед чоловіків та жінок, юніорів, кадетів, юнаків, молодших юнаків, дітей. 

Змагання проходять під гаслом 

 «ТХЕКВОНДО ДЛЯ ВСІХ!» 
 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Мета: виявити рівень кращих спортсменів ГО «Вінницька обласна федерація тхеквондо 

ВТФ» та Літинської ДЮСШ на етапі підготовки до чемпіонатів,  кубків України та 

Всеукраїнських змагань, формування збірних команд ГО «Вінницька обласна федерація 

тхеквондо ВТФ» у розділах «керугі» та «пумсе». 

    Завдання:    
1) сприяння популяризації тхеквондо (ВТФ), як олімпійського виду спорту та його не 

олімпійських видів програм; 

2) сприяння формуванню рейтингу спортсменів ГС «Спілка тхеквондо України». 

3) сприяння розвитку та налагодження дружніх стосунків ГО «Вінницька обласна 

федерація тхеквондо ВТФ» з спілками, федераціями, ДЮСШ та командами інших 

держав і областей України;  

    3) сприяння популяризації здорового способу  життя, як важливого засобу зміцнення     

здоров’я серед широких верств населення і, особливо, серед дітей, юнацтва та молоді; 

    4) сприяння підвищенню рівня  майстерності спортсменів та кваліфікації суддів; 

    5) сприяння підвищенню ефективності навчально-тренувальної роботи в ДЮСШ,      

спортивних клубах, секціях та збірних командах області; 

    6) сприяння удосконаленню системи проведення спортивно-масових заходів з    

тхеквондо (ВТФ). 

    7) сприяння патріотичному  вихованню та пропаганда морально-етичних цінностей 

серед спортивної громадськості. 

2. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

 Керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється ГС «Спілка 

тхеквондо України», Літинська ДЮСШ та ГО «Вінницька обласна федерація тхеквондо 

ВТФ». Безпосереднє проведення змагань покладається на суддівську колегію, що 

затверджена   ГО «Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ». 

  Організатори змагань: 

- здійснюють загальне керівництво проведенням змагань; 

- розробляють та затверджують «Положення про змагання»;  

- формують організаційний комітет, розподіляють обов’язки серед членів оргкомітету;  

- затверджують програму заходів з проведення змагань; 

- затверджують голову та членів мандатної комісії; 

- затверджують головних суддів і склад суддівської колегії змагань;  



- затверджують голову та склад арбітражної комісії змагань; 

- затверджують технічний комітет та склад обслуговуючого персоналу змагань; 

-  затверджують кошторис витрат для проведення змагань; 

- визначають порядок організації інформаційної підтримки і спонсорської участі;  

 

Безпосереднє проведення змагань покладається на організаційний комітет.  

Організаційний комітет: 

- здійснює координацію діяльності з організаторами змагань з усіх питань їх підготовки 

та проведення;  

- організовує проведення змагань, в тому числі, забезпечує технічну підготовку місця їх 

проведення, вживає всі необхідні заходи із забезпечення безпеки під час проведення 

змагань; 

- організовує медичний контроль та медичне обслуговування учасників змагань;  

- організовує харчування ГСК та обслуговуючого персоналу; 

- відповідає за розміщення головної суддівської колегії та суддів для проживання в 

готелі під час змагань; 

- організовує трансфер ГСК  та суддів з готелю до місця змагань та зворотньо; 

- при необхідності (за попередньою заявкою) – сприяє організації трансферу і 

розміщенні учасників змагань в готелях міста; 

- розглядає інші питання, які виникають під час підготовки і проведення змагань, що 

відносяться до його компетенції у відповідності до законодавства України, Правил 

змагань з тхеквондо (WT), даним Положенням та рішенням організаторів змагань.  

Мандатна комісія: 

- перевіряє відповідність та достовірність документів, необхідних для допуску до участі 

у змаганнях;  

- приймає рішення, щодо допуску команд (спортсменів) до участі у змаганнях. 

    Арбітражна комісія: 

- у випадку необхідності розглядає всі спірні питання, щодо дотримання Правил змагань 

та даного Положення і виносить рішення відповідно до її компетенції. 

Головна суддівська колегія: 

- несе відповідальність за дотриманням Правил змагань, Положення про змагання, 

регламенту зважування, жеребкування, проведення поєдинків і виступів спортсменів; 

своєчасне оприлюднення попередніх та підсумкових протоколів змагань; підведення 

підсумків та готує звіт про проведення змагань. 

Технічний комітет: 

- відповідає за технічну підготовку місця змагань, монтаж та встановлення 

необхідного інвентарю, обладнання та рекламної продукції; 

- забезпечує підключення та функціонування необхідного інвентаря та обладнання; 

- забезпечує демонтаж та вивіз інвентаря та обладнання після закінчення змагань.   

 

3. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Змагання проводяться з 06 по 09 березня 2020 р., смт Літин, вул.Кармалюка, 26, СОК 

Літинської ДЮСШ.  

06 березня 2020 р. – день приїзду і реєстрації команд. Підготовка місця проведення 

змагань. 

07 березня 2020 р. – Змагання у розділі «пумсе». 

08 березня 2020 р. – Змагання у розділі «керугі».  

09 березня 2020 р. – день від’їзду команд. 

 



4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються команди областей, районів, міст, б’єднаних 

територіальних громад (ОТГ), ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, спілок, федерацій, 

спортивних клубів, колективів фізкультури України та іноземних держав, які подали 

заявку та пройшли реєстрацію для участі у змаганнях.  

Учасники змагань без обмежень можуть брати участь у будь-якому з видів програм 

(«керугі» і «пумсе»), відповідно до рівня їх підготовки (при умові сплати, затвердженої 

даним Положенням, добровільного внеску за кожен з видів програми).  

Кількісний склад команд від однієї спортивної організації та кількість спортсменів 

від однієї команди у ваговій категорїї  розділу «керугі» (віковій групі у розділі «пумсе») 

необмежена.  

Спортсмени, керівники (представники) команд, тренери та інші учасники 

зобов’язані виконувати всі вимоги даного Положення і Правил змагань, при цьому 

проявляти дисципланованість, організованість, повагу до суперників, суддів і глядачів. 

Представник команди несе відповідальність за поведінку спортсменів, тренерів та 

вболівальників, що прибули на змагання разом з його командою. 

У випадках нетактовної поведінки спортсмена, вболівальників, що прибули на 

змагання разом з командою, тренера або представника команди під час змагань 

(відповідно до Правил змагань) – до таких осіб можуть бути застосовані санкції, аж до 

зняття зі змагань (окремих осіб чи всієї команди), а результати спортсмена (команди) 

анульовані, про що буде повідомлено керівництво організації, яка відряджала команду 

(спортсмена) на змагання.  

Секундант спортсмена повинен бути одягнений у спортивний костюм та змінне 

спортивне взуття або діловий костюм, відповідно до вимог WT.   
5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ. 

Змагання проводяться за діючими правилами Всесвітнього тхеквондо (WT). 

Система проведення – олімпійська (на вибування). Змагання особисто-командні.  

Зважування учасників турніру проходить у встановлені дні та години після 

допуску команд мандатною комісією. На зважування кожен спортсмен зобов’язаний 

мати при собі документ з фотографією, що засвідчує особу. Це може бути паспорт або 

книжка спортсмена, сертифікат на дан (пум), учнівський квиток, або будь-який інший 

документ з фото. Процедура зважування - відповідно до Правил змагань з тхеквондо 

WT. 

Допускається зважування в день змагань до початку поєдинків (відповідно до 

програми змагань) тільки для іногородніх та іноземних команд і тільки за узгодженням 

з оргкомітетом та ГСК, при умові попередньої оплати стартового внеску за команду. В 

такому випадку зміна вагової категорії в день змагань заборонена. 

У розділі «керугі» допускається об’єднання вагових категорій відповідно до 

правил змагань з тхеквондо (WT). За день до початку змагань, після закінчення 

реєстрації і проходження мандатної комісії, після офіційного зважування допускається 

зміна вагової категорії, але за умови сплати додаткового внеску за зміну вагової 

категорії у розмірі половини стартового внеску за учасника. Учасник змагань, який 

дискваліфікований під час офіційного зважування, до участі у змаганнях не 

допускається, стартовий внесок у цьому випадку не повертається. Спортсмени, які не  

з’явились на офіційне зважування, в підсумкові протоколи не вносяться. 

Учасники змагань розподіляються на групи:  

- Клас «А» керугі – з ударами по голові, згідно з правилами WT. 

- Клас «Б» керугі – без ударів по голові (спортсмени-новачки з рівнем 

кваліфікації не вище 8 куп). 



- Клас «А» пумсе – з виконанням всіх визначених правилами змагань з пумсе 

відповідно своїх вікових груп. 

- Клас «Б» пумсе – з виконанням пумсе, визначених даним Положенням про 

змагання (спортсмени-новачки з рівнем кваліфікації не вище 8 куп). 

- «Сімейні пари» (для «пумсе») – розділ для сімейних пар, в якому один з 

учасників має бути батьком (матір’ю), а інший – їх дитиною.  

Відповідно свого рівня підготовки спортсмен може брати участь виключно в 

одному з класів керугі чи пумсе: або «А», або «Б». 

        Спортсмени змагаються у формі та захисному спорядженні встановленого 

зразка, які повинен мати кожен учасник змагань.  

Змагання у розділі «керугі» клас «А» проводяться на електронній системі 

«Dae-do» GEN2 з використанням електронних жилетів та електронних шоломів без 

захисної маски, які надаються організаторами змагань.  

Змагання у розділі «керугі» клас «Б» проводяться на електронній системі 

«Dae-do» GEN2 з використанням електронних жилетів та не електронних шоломів з 

маскою, які надаються організаторами змагань.  

    Електронні сенсорні носки організаторами не надаються 

 Змагання з пумсе проводяться в уніформі тхеквондо (ВТФ) без розподілу на 

форму    для «пумсе» чи форму для «керугі» (штрафні бали у такому випадку 

нараховуватись не будуть).  

6. ВІКОВИЙ ЦЕНЗ, КВАЛІФІКАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ, 

ВАГОВІ КАТЕГОРІЇ,  РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ. 

Розділ «керугі» 

6.1. Чоловіки та жінки (2003 р.н. та старші).    
Кваліфікація – не нижче 6 куп. 

Вагові категорії:  

 чоловіки: -58, -68, -80, +80 кг. 

 жінки:      -49, -57, -67, +67 кг. 

*електронні жилети та шоломи «Dae-do» (GEN2), регламент 3 раунди по 2 хв., 

перерва 1 хв. Удари в голову (в межах правил змагань) дозволяються. 

    6.2. Юніори та юніорки 2003 – 2005 р.н.  (Клас «А»). 

Кваліфікація – не нижче 7 Куп. 

Вагові категорії:  

 юніори:  -48, -55, -63, -73,+73 кг. 

 юніорки: -44, -49, -55, -63, +63 кг. 

*електронні жилети та шоломи «Dae-do» (GEN2), регламент 3 раунди по 2 хв., перерва 

1 хв. Удари в голову (в межах правил змагань) дозволяються. 

6.3. Юніори та юніорки 2003 – 2005 р.н.  (Клас «Б»). 

Кваліфікація – не вище 8 Куп. 

Вагові категорії:  

 юніори:  -48, -55, -63, -73,+73 кг. 

 юніорки: -44, -49, -55, -63, +63 кг. 

*електронні жилети «Dae-do» (GEN2), шоломи без маски, регламент 3 раунди по 1 хв., 

перерва 1 хв. Удари в голову заборонені. 

    6.4. Старші юнаки та дівчата (кадети та кадетки) 2006 – 2008 р.н. (Клас «А»).  
Кваліфікація – не нижче 8 Куп. 

Вагові категорії: 

 кадети : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг. 

 кадетки:  -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59,+59 кг. 



*електронні жилети та шоломи (без захисної маски) «Dae-do» (GEN2), регламент 3 

раунди по 1,5 хв., перерва 1 хв., Удари в голову (в межах правил змагань) дозволяються. 

   6.5. Старші юнаки та дівчата (кадети та кадетки) 2006 – 2008 р.н. (Клас «Б»).  
Кваліфікація – не вище 8 Куп. 

Вагові категорії: 

 кадети : -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 кг. 

 кадетки:  -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59,+59 кг. 

*електронні жилети «Dae-do» (GEN2), шоломи не електронні з захисною маскою, 

регламент 3 раунди по 1,5 хв., перерва 1 хв. Удари в голову  заборонені 

6.6. юнаки та дівчата 2009 – 2010 р.н. клас «А»  

Кваліфікація – не нижче 9 Куп. 

Вагові категорії: 

 юнаки :  - 27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, - 52, -57, +57 кг. 

 дівчата : - 27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, - 52, -57, +57 кг. 

*електронні жилети та шоломи (без захисної маски) «Dae-do» (GEN2), регламент 3 

раунди по 1 хв., перерва 1 хв. Удари в голову (в межах правил змагань) дозволяються. 

6.7. юнаки та дівчата 2009 – 2010 р.н.  клас «Б»  
          Кваліфікація - спортсмени-новачки. 

Вагові категорії: 

 юнаки :  - 27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, - 52, -57, +57 кг. 

 дівчата : - 27, -30, -33, -36, -40, -44, -48, - 52, -57, +57 кг. 

*електронні жилети «Dae-do» (GEN1), звичайні (не електронні) шоломи з захисною 

маскою, регламент поєдинків: 3 раунди по 1 хв., перерва 1 хв. Удари в голову  заборонені. 

6.8. молодші юнаки та дівчата 2011 – 2012 р.н., клас «А». Кваліфікація не нижче 10 Куп 

  Вагові категорії: 

 юнаки :  -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, + 41 кг. 

 дівчата : -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, + 41кг. 

*електронні жилети та шоломи (без захисної маски) «Dae-do» (GEN2), регламент 3 

раунди по 1 хв., перерва 1 хв. Удари в голову (в межах правил змагань) дозволяються. 

           6.9.  Молодші юнаки та дівчата 2011 – 2012 р.н.,  клас «Б» 
        Кваліфікація - спортсмени-новачки. 

Вагові категорії: 

 юнаки : -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, + 41 кг. 

 дівчата : -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34, -37, -41, + 41кг. 

*електронні жилети «Dae-do» (GEN1), звичайні (не електронні) шоломи з захисною 

маскою, регламент поєдинків: 3 раунди по 1 хв., перерва 1 хв. Удари в голову  

заборонені. 

6.10. хлопчики та дівчатка 2013 – 2014 р.н., тільки клас «Б» 

 Кваліфікація – спортсмени-новачки. 

 юнаки :  -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34 кг. 

 дівчата : -18, -20, -22, -24, - 26, -28, -30, -32, -34 кг. 

*електронні жилети «Dae-do» (GEN1), звичайні (не електронні) шоломи з захисною 

маскою, регламент поєдинків: 3 раунди по 1 хв., перерва 1 хв. Удари в голову  

заборонені. 

Розділ «пумсе» 

Категорія змагань «традиційні пумсе». 
клас «А» 
 У програму змагань включено: особисті чоловічі та жіночі, парні (чол.+жін.), та 

командні чоловічі і жіночі змагання у традиційних пумсе. 



Після остаточного завершення реєстрації всіх учасників розділу «пумсе» головний 

суддя визначає: 

- систему проведення змагань; 

- систему оцінювання виступів у різних вікових групах і видах програм; 

- обов’язкові для виконання пумсе для кожного кола змагань, залежно від 

кількості учасників у кожній з підгруп.  

У змаганнях беруть участь спортсмени, кваліфікація та вік яких відповідає 

наступним вимогам: 
Вікова категорія Хлопчики та 

дівчатка 

Молодші юнаки Юнаки  

Вік та кваліфікація 2013-2014 р.н. 

Спортсмени-новачки 

2011-2012 р.н. 

10 куп 

2009-2010 р.н. 

9 куп 

Особисті Чол. 1 1 1 

Жін.  1 1 1 

Пара (чол.+жін) 2 2 2 

Команда  Чол. 3 3 3 

Жін.  3 3 3 

 

Вікова 

категорія 

кадети юніори До 30 

років 

До 40 

років 

До 50 

років 

51 рік та 

старші 

Вік та 

кваліфікація 

2006-2008 

8 куп 

2003-2005  
7 куп 

1990-

2002р.н., 
3 куп 

1980-1989 

р.н., 
3 куп 

1970-1979 

р.н. 
3 куп 

1969 р.н. і 
старші, 

3 куп і вище 

особисті Чол. 1 1 1 1 1 1 

Жін. 1 1 1 1 1 1 

 

Вікова 

категорія 

кадети юніори До 30 

років 

31 рік та старші 

Вік та 

кваліфікація 

2006-2008 

р.н.  

8 куп 

2003-2005 

р.н.,  

7 куп 

1990-

2002р.н.,  

3 куп 

1989 р.н та старші, 3 куп 

Пара 

(чол.+жін.) 

2 2 2 2 

команда Чол. 3 3 3 3 

Жін.  3 3 3 3 

 

Спортсмени молодшої вікової категорії, як виняток, можуть бути заявлені 

до старшої вікової групи у разі, якщо вони входять до складу пари або команди. 

Перевищення більш ніж однієї вікової групи заборонено. 

Обов’язкові пумсе за віковими групами 
Програма 

 змагань 

Вікова категорія Обов’язкові пумсе 

 

 

 

 

 

Особисті 

змагання 

Хлопчики та дівчатка Тегук 1,2 

Молодші юнаки та дівчата Тегук 1,2,3,4,5 

 

Юнаки та дівчата Тегук 1,2,3,4,5,6 

Старші юнаки та дівчата (кадети) Тегук 4,5,6,7,8,  Корьо,  Кимган 

Юніори та юніорки Тегук 4,5,6,7,8,  Корьо,  Кимган, 

Тебек 

До 30 років, 

До  40 років, 

До 50 років, 

51 рік та старші 

 

Тегук 6,7,8, корйо, кумган, 

тебек, пйонвон, шипшин 

Тегук 8, корйо, кумган, тебек, 

пйонвон, шипшин, джитай, 

чонквон 



 

 

 

Парні 

змагання 

Хлопчики та дівчатка Тегук 1,2 

Молодші юнаки та дівчата Тегук 1,2,3,4,5 

 

Юнаки та дівчата Тегук 1,2,3,4,5,6 

Старші юнаки та дівчата (кадети) Тегук 4,5,6,7,8,  Корьо,  Кимган 

Юніори та юніорки Тегук 4,5,6,7,8,  Корьо,  Кимган, 

Тебек 

До 30 років, 

Старші за 30 років 

Тегук 6,7,8, корйо, кумган, 

тебек, пйонвон, шипшин, 

джитай, чонквон 

 

 

 

Командні 

змагання 

Хлопчики та дівчатка Тегук 1,2 

Молодші юнаки та дівчата Тегук 1,2,3,4,5 

 

Юнаки та дівчата Тегук 1,2,3,4,5,6 

Старші юнаки та дівчата (кадети) Тегук 4,5,6,7,8,  Корьо,  Кимган 

Юніори та юніорки Тегук 4,5,6,7,8,  Корьо,  Кимган, 

Тебек 

До 30 років, 

Старші за 30 років 

Тегук 6,7,8, корйо, кумган, 

тебек, пйонвон, шипшин, 

джитай, чонквон 

Категорія змагань «вільні пумсе» 

У програму змагань включено: особисті чоловічі, жіночі, парні (чол.+жін.) та 

командні (дві  жінки або три  чоловіка /три жінки або два чоловіка) змагання з 

вільних пумсе. Вільні пумсе виконуються під музику. Учасники повинні попередньо 

(під час проходження мандатної комісії) надати головному секретарю змагань аудіо 

записи на цифровому носії (надані музичні файли мають бути підписані і нести 

повну інформацію про учасника, пару чи команду). Тривалість виступу 60-70 

секунд. 

У змаганнях беруть участь спортсмени, кваліфікація та вік яких відповідає   

наступним вимогам: 
 

 

 

 

Категорія змагань традиційні пумсе клас «Б»: 

У програму змагань включено: особисті чоловічі та жіночі, парні (чол.+жін.) та 

командні чоловічі і жіночі змагання у традиційних пумсе. 

Система проведення - на вибування. Система оцінювання – із використанням 

кольорових прапорців. 

У кожному колі спортсмени демонструють по два традиційних пумсе, які кожен 

учасник обирає для себе самостійно, повідомивши (які саме) секретаря змагань 

перед виступом.  

У змаганнях беруть участь спортсмени, кваліфікація та вік яких відповідає 

наступним вимогам: 

 

Вікова категорія до 12 років до 17 років старші за 17 років 

Вік та 

кваліфікація 
2014-2009 р.н.  

 

 

2003-2008 р.н. 

 

 

2002 р. н. і старші 

 

Особисті 
Чол. 1 1 1 

Жін. 1 1 1 

Пара (чол.+жін.) 2 2 2 

Команда 
5 5 5 

(дві  жінки або три  чоловіка /три жінки або два чоловіка) 



Вікова категорія Хлопчики та 

дівчатка 

Молодші юнаки Юнаки  

Вік та кваліфікація 2013-2014 р.н., 

спортсмени-новачки 

2011-2012 р.н. 

10 куп та вище 

2009-2010 р.н. 

10 куп та вище 

Особисті Чол. 1 1 1 

Жін.  1 1 1 

Пара (чол.+жін) 2 2 2 

Команда  Чол. 3 3 3 

Жін.  3 3 3 

 

Вікова 

категорія 

кадети юніори До 30 

років 

До 40 

років 

До 50 

років 

51 рік та 

старші 

Вік та 

кваліфікація 

2006-2008 

р.н. 
10 куп і вище 

2003-2005 

р.н., 
9 куп і вище 

1990-

2002р.н., 
9 куп і вище 

1980-1989 

р.н., 
9 куп і вище 

1970-1979 

р.н. 
9 куп і вище 

1969 р.н. і 

старші, 
9 куп і вище 

особисті Чол. 1 1 1 1 1 1 

Жін. 1 1 1 1 1 1 

 

Вікова 

категорія 

кадети юніори До 30 

років 

31 рік та старші 

Вік та 

кваліфікація 

2006-2008 

р.н.  
10 куп і вище 

2003-2005 

р.н.,  
9 куп і вище 

1990-2002 

р.н., 
9 куп і вище 

1989 р.н та старші, 

 9 куп та вище 

Пара 

(чол.+жін.) 

2 2 2 2 

команда Чол. 3 3 3 3 

Жін.  3 3 3 3 

Спортсмени молодшої вікової категорії, як виняток, можуть бути заявлені 

до старшої вікової групи у разі, якщо вони входять до складу пари або команди. 

Перевищення більш ніж однієї вікової групи заборонено. 

Змагання у розділі «Сімейні пари»: 

У змаганнях беруть участь хлопці та дівчата вікової категорії «діти», «молодші 

юнаки», «юнаки», «кадети» у парних виступах з одним із своїх батьків. 

Всі пари-учасники демонструють суддям комплекс «Тегук іль джан» (Т-1). 

До участі допускаються пари «дитина+батько» або «дитина+мати», де обидва 

учасники повинні бути одягнені у добок тхеквондо. 

Після остаточного завершення реєстрації всіх учасників розділу «Сімейні пари» 

головний суддя визначає: 

- систему проведення змагань; 

- систему оцінювання виступів у різних вікових групах. 

4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ. 

 06 березня, день приїзду команд  

16.00 – 18.00 – Засідання мандатної комісії учасників змагань у розділі «пумсе», 

жеребкування учасників розділу «пумсе». Нарада з представниками команд. 

18.00 – 22.00 - Підготовка і обладнання місця проведення змагань.         

  07 березня – перший день змагань. 

9.00 – 10.00 – Прибуття та розминка учасників змагань. 

  09.30 – 10.00 – інструктаж та нарада суддів з розділу «пумсе». 

  10.00 – Початок змагань  

  10.00 – 10.15 - Урочисте відкриття змагань. 

10.15 – 13.00 – Виступи у розділах традиційних пумсе (індивідуальні, парні, командні) 

13.00 – 14.00 – Перерва. 

14.00 – 18.00 - Виступи у розділах вільних  пумсе (індивідуальні, парні, командні) 



 Примітка: нагородження спортсменів призерів та переможців розділу «пумсе» 

буде проводитись по закінченню кожного окремого розділу та виду пумсе без перерви 

на офіційне нагородження.  
18.00 – 18.15 – підведення підсумків роботи суддів 

18.00 – 20.00 – Засідання мандатної комісії учасників змагань з розділу «керугі», 

жеребкування учасників розділу «керугі» (всі вікові групи). Нарада з представниками 

команд. Зважування учасників розділу «керугі» (всі вікові групи). 

08 березня  - другий день змагань.  
08.00 – 09.30 – зважування учасників  змагань розділу «керугі» іногородніх команд (за 

попереднім узгодженням з ГСК). 

  09.30 – 10.00 - інструктаж та нарада суддів з розділу «керугі». 

10.00 – Початок змагань. 

10.00 – 13.00 – Виступи учасників розділу «керугі». 

13.00 – 14.00 – перерва 

14.00 – 19.00 - продовження змагань.  

19.00 – 19.30 - підведення підсумків роботи суддів 

19.00 – 21.00 – демонтаж інвентарю та обладнання з місця проведення змагань. 

Примітка: нагородження призерів та переможців розділу «керугі» буде 

проводитись по закінченню кожної окремої вагової категорії без перерви на офіційне 

нагородження. 

     09 березня  

- Від’їзд команд 

      - Опрацювання підсумкових протоколів та підготовка звіту про проведення змагань 

ГСК. 

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗМАГАНЬ. НАГОРОДЖЕННЯ. 

Командні результати змагань визначаються за найбільшою кількістю перших, 

других та третіх місць. Підсумок підводиться враховуючи всі вікові групи разом за всіма 

ваговими категоріями (віковими групами) окремо для розділів «керугі» та «пумсе». 

Команди, які посіли  І-ІІІ місця, нагороджуються кубками та грамотами. 

За результатами всіх розділів змагань (керугі+пумсе)  буде визначено 

«Абсолютний Кубок змагань».  

Спортсмени (за ваговими категоріями в «керугі» та видам програми в «пумсе»), 

що посіли перше, друге та два третіх місця нагороджуються грамотами та медалями. 

У номінаціях «кращий спортсмен (спортсменка) у розділі керугі», «кращий 

спортсмен (спортсменка) у розділі пумсе», «кращий тренер у розділі керугі», «кращий 

тренер у розділі пумсе» переможці нагороджуються пам’ятними подарунками. 

За підсумками роботи суддівської колегії буде визначена номінація «кращий 

суддя з пумсе» та  «кращий суддя з керугі». Судді нагороджуються пам’ятними 

подарунками.  

9. ПРОТЕСТИ 

На даному турнірі система відеозапису задіяна не буде. Розгляд претензій 

тренерів під час поєдинку за карточками «videoreplay» буде розглядатися рефері та 

боковими арбітрами, які обслуговують даний поєдинок, під контролем старшого судді 

корту у спрощеному порядку. Про можливі технічні помилки тренери мають 

оголошувати коректно - відповідно з процедурою подачі протесту у разі виникнення 

ситуації, коли можна задіяти систему «videoreplay». 

Процедура протесту відповідно до Правил змагань з тхеквондо WT у розділах 

«керугі» та «пумсе». Протест до арбітражної комісії може бути поданий лише 

офіційним представником команди, що зазначено у заявці від команди, не пізніше 10 

хвилин після виникнення суперечливої ситуації тільки у письмовому вигляді з 



посиланням на статтю і пункт Правил змагань з тхеквондо WT. Для розгляду даного 

протесту протестуюча сторона повинна внести суму у розмірі 1000 (одна тисяча) грн. 

У разі задоволення протесту ця сума повертається.   

10. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням команд (спортсменів 

та тренерів) несуть організації, які відряджають.  

Витрати, пов’язані з експлуатацією спортивно-оздоровчого комплексу – за 

рахунок Літинської ДЮСШ. 

За рахунок  ГО «Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ» та ВП ГО 

«Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ» СК «Кумган» покриваються витрати: 

- відрядження іногородніх суддів (проїзд, проживання);  

- харчування суддів та обслуговуючого персоналу під час змагань;  

- оплата добових суддям та обслуговуючому персоналу;  

- нагородження команд кубками та спортсменів медалями та грамотами; 

- нагородження спортсменів та тренерів пам’ятними призами;   

- оренда  комп’ютерної та оргтехніки;  

- оренда та обслуговування сайту реєстрації змагань; 

- оренда доянгів; 

- оренда електронних систем суддівства «Даедо» GEN2 (електронних жилетів та 

електронних шоломів), оренда не електронних шоломів з захисною маскою;  

- оренда систем відеотрансляції;  

- оплата послуг фоторепортера;  

- підготовка та обладнання місця змагань;  

- придбання рекламної продукції;  

- придбання канцтоварів та медикаментів;  

- транспортні витрати; 

- витрати на мобільний зв’язок та інтернет;  

- інші витрати.  

 

Для покриття витрат з організації і проведення змагань ГО «Вінницька обласна 

федерація тхеквондо ВТФ» встановлений добровільний внесок (безповоротна 

фінансова допомога) за участь кожного спортсмена у змаганнях у сумі:  

  350 грн. – за реєстрацію у розділі «керугі»; 

  200 грн. – за реєстрацію у розділі «пумсе»; 

  50 грн. – за кожен наступний виступ у розділі «пумсе»;  

 150 грн. – за участь у «сімейному пумсе» з пари учасників;   

   Добровільний внесок (безповоротна фінансова допомога) за участь кожного 

спортсмена у змаганнях вноситься на рахунок ГО «Вінницька обласна федерація 

тхеквондо ВТФ»: UA363026890000026007055343194, Вінницька філія АТ КБ 

«ПриватБанк», МФО 302689, ЄДРПОУ 25497987; 

або на карту «ПриватБанку» ГО «Вінницька обласна федерація тхеквондо ВТФ» 

номер 5169330516643951. 

Від сплати добровільного внеску (безповоротної фінансової допомоги) 

звільняються Майстри спорту України та Майстри спорту України міжнародного 

класу з тхеквондо (ВТФ) (за умови пред’явлення посвідчення), члени збірної 

команди України (згідно наказу Міністерства молоді та спорту України на 2020 

рік).  



Всі кошти, отримані від учасників змагань, витрачаються на проведення даного 

турніру згідно затвердженого кошторису та на статутну діяльність ГО «Вінницька 

обласна федерація тхеквондо ВТФ».  

Організатори змагань не несуть відповідальності і не повертають грошові кошти у 

випадку дискваліфікації або неучасті спортсменів або команд, а також з інших причин, 

окрім випадків відміни або переносу змагань, або у випадку відсутності спортсменів-

конкурентів у ваговій категорії. 

Любі спірні питання вирішуються у відповідності до законодавства України. 

11. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників 

і глядачів під час проведення змагань проводиться 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".  

             З метою забезпечення безпеки глядачів та учасників змагань спортивні 

змагання проводяться тільки на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації 

державними комісіями, і за наявності актів технічного обстеження придатності 

спортивної споруди для проведення заходу. 

              За технічну і фізичну підготовленість спортсменів та відповідність 

спортивній кваліфікації відповідає представник команди, особистий тренер 

спортсмена та керівник організації, який завіряє заявку та відряджає спортсменів 

на змагання. 

Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до «Положення 

про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2008 р. №614, з можливим 

залученням бригади швидкої допомоги та присутністю необхідної кількості 

кваліфікованих лікарів. 

12. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК 

          Попередня реєстрація і відображення кількості спортсменів-учасників 

проводиться на сайті: kihapp.com/пошук/18-ий традиційний відкритий турнір 

“Майстри тхеквондо Поділля” 

          Попередні заявки (форма заявки додається) та копії документів (список 

додається) подаються на електронну адресу: vinwtf.org@gmail.com  до 06 березня 

2020 року. На кожну вікову групу в розділі «керугі» і «пумсе» подається окрема 

заявка.  Клас «А» і клас «Б» заявляються роздільно.   

      Копії документів (в електронному вигляді), необхідних для реєстрації та 

допуску спортсменів до участі у змаганнях: 

-    попередня заявка; 

- страховий поліс (для іноземців – страховий поліс, що діє на території України), 

- документ, що підтверджує особистість спортсмена (свідоцтво про народження, 

паспорт); 

- атестаційний сертифікат з тхеквондо на відповідний куп (пум, дан). Для учасників 

у розділах класу «Б» (керугі та пумсе) дата реєстрації сертифікатів на пояси має 

бути не раніше ніж у 2019 році. 

Для проходження мандатної комісії в день змагань представник команди 

має надати оригінали наступних документів: 

- іменні заявки, встановленого зразка, про участь у змаганнях із зазначенням 

кількісного складу команди відповідно виступів по всім віковим групам і видам 

програм у розділі «пумсе» і окремо вікових груп по ваговим категоріям учасників 

у розділі «керугі», завірені (підписи, печатки) відповідними організаціями, що 
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відряджають, лікарем  з медичним оглядом не раніше ніж за 5 днів до початку 

змагань, підписами тренерів та представників команд. 

- квитанцію про сплату безповоротної фінансової допомоги за всю команду або за 

кожного спортсмена окремо. 

          Спортивні організації, які не надіслали попередні заявки в оргкомітет і не 

пройшли  акредитацію мандатною комісією, до змагань допускатися не будуть. 

Довідки за телефоном: (067)766-96-25, viber 0996332490,  

email: vinwtf.org@gmail.com  Голова оргкомітету - Кіпоренко Сергій Михайлович. 

 

     Дане Положення є офіційним запрошенням на змагання.

      
Зразок заявки для розділу «керугі»  

                  ЗАЯВКА 

на участь у ХVІІІ традиційному відкритому турнірі з тхеквондо ВТФ 

«Майстри тхеквондо Поділля» у розділі «керугі» 

серед __________________  від команди ______________________________ 

місце і дата проведення: 07-08 березня 2020 р., смт Літин, вул..Кармелюка, 26, СОК Літинської ДЮСШ 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

спортсмена 

Рік           

народ- 

ження 

Вагова 

категорія, 

кг 

Розряд/ 

куп ФСТ 

Місто, ОТГ, район, 

повна назва 

спортивної  школи, 

СК 

Прізвище, ім”я 

особистого тренера 

Підпис лікаря  

про допуск до  

змагань 

         

Всі спортсмени пройшли необхідну підготовку і за станом здоров'я можуть брати участь у змаганнях. 

До участі в змаганнях допущено________________осіб.    

Лікар _______________м.п.          Дата______________ 

М.П. Представник _____________________/_________________/   
Тренер___________________________/________________/ 

*Керівник організації, що відряджає  ______________________ /________________/ 

Примітка: на кожну вікову групу в розділі «керугі» подається окрема заявка. .  
 

Зразок заявки для розділу «пумсе»  
 

ЗАЯВКА 

на участь у ХVІІІ традиційному відкритому турнірі з тхеквондо ВТФ 

«Майстри тхеквондо Поділля» у розділі «керугі» 

серед __________________  від команди ______________________________ 

місце і дата проведення: 07-08 березня 2020 р., смт Літин, вул..Кармелюка, 26, СОК Літинської ДЮСШ 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

спортсмена 

Рік           

народ- 

ження 
Вікова категорія 

 

Розряд/ 

куп 
ФСТ 

Місто, ОТГ, 

район, повна 

назва 

спортивної  

школи, СК 

 Прізвище, 

ім”я 

особистого 

тренера 

Підпис лікаря  

про допуск до  

змагань 

ТРАДИЦІЙНІ (ВІЛЬНІ) ПУМСЕ 

Індивідуальні виступи 

чоловіки 

1.           

жінки 

1          

Парні виступи 

1 
  

 
      

        

Командні виступи 

1 

  

 

      

        

        
Всі спортсмени пройшли необхідну підготовку і за станом здоров'я можуть брати участь у змаганнях. 

До участі в змаганнях допущено________________осіб.    
Лікар _______________м.п.          Дата______________ 

М.П. Представник _____________________/_________________/   

Тренер___________________________/________________/ 
*Керівник організації, що відряджає  ______________________ /________________/ 

Примітка: у  розділі «пумсе»  в заявці вказуються кожен вид програми традиційних і вільних пумсе відповідно вікових груп.  
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