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з Бразильського Джиу Джитсу –GI
Харків, 11 травня 2019 року
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
- підвищення кваліфікації спортсменів
- популяризація Бразильського Джиу-джитсу
- розвиток дружніх стосунків серед клубів
- підвищення кваліфікації суддів
- пропаганда здорового способу життя та залучення населення до занять бразильским
джиу джитсу.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЧЕМПІОНАТУ
2.1. Загальне керівництво здійснює ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ БРАЗИЛЬСЬКОГО ДЖИУ-ДЖИТСУ" (ГО "УФБДД").
2.2. Головний суддя змагань –. Костенко О.
3. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
3.1. Чемпіонат проводиться 11 травня 2019 року за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська 104, Спортивний комплекс НЮУ ім.Я.Мудрого
3.2. Реєстрація учасників та мандатна комісія: 11 травня 2019 року 8.00-10.00
3.3. Початок змагань 11 травня 2019 року о 9-00 годині.
4.РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
4.1. Попередня реєстрація здійснюється відповідно до інструкцій розміщених на сайті
Федерації за адресою: https://ufbjj.net/registratsiya-na-unc-2019-kharkiv-gi/
4.2. Попередня реєстрація здійснюється до 7 травня 2019 року, включно. Коригування
реєстраційних даних приймаються до 8 травня, до 16-00 включно. 8 травня 2019 року о 1800 організатори публікують кінцеві турнірні сітки.
4.3 Розмір реєстраційного внеску на змагання становить 420 грн.
4.4 За умови реєстрації у двох розділах(гі і ноу гі), розмір внеску за другий розділ буде
менше на 15% і складатиме 357 грн( разом за 2 розділа 777 грн)
4.5. Внесок сплачується за такими реквізитами: 5169 3600 0347 8678 (Лаговский
Г.В.) Приватбанк.
5. УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ
5.1. До участі у чемпіонаті допускаються спортсмени чоловічої та жіночої статі:
- діти віком від 4 до 17 років (2002-2015 рік народження)
- дорослі віком від 18 до 29 років ( 1990 – 2001 рік народження)
- дорослі віком від 30 років (від 1989 року народження) Майстер
5.2. Участники Чемпіонату зобов'язані:
- зареєструватись у встановлений час, з виконанням всіх вимог у встановлений термін.
- з'явитись на Чемпіонат у встановлені строки
- мати при собі паспорт (свідоцтво про народження-вікова категорія діти).
- мати при собі спортивну страховку.
- дотримуватись та виконувати це Положення та правила International Brazilian Jiu
Jitsu Federation (IBJJF).
Без наявності паспорту ( свідоцтва про народження) та спортивної страховки
(вікова категорія Діти) спортсмен не зможе взяти участь у Чемпіонаті ( реєстраційний
внесок не повертається).
6. ЗВАЖУВАННЯ, ВІКОВІ ТА ВАГОВІ КАТЕГОРІЇ

6.1. Зважування проводитиметься за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 104, Спортивний
комплекс НЮУ ім.Я.Мудрого:
 10 травня 2019 року з 18-00 до 21-00
 11 травня 2019 року з 8-00 до 9-00 діти
з 8-00 до 10-00 дорослі
6.2. Будь-яке перевищення ваги щодо заявленої категорії не допускається за винятком
спортсменів до 16 років для яких допускається перевищення власної ваги над ваговою
категорією не більше ніж на 200 грамів. Спортсмени які не відповідають заявленій ваговій
категорії вибувають без права перейти у другу категорію, при цьому реєстраційний внесок
не повертається. Спортсмени які не увійшли в заявлену категорію під час зважування 10
травня 2019 року мають право відтермінувати кінцеву реєстрацію на наступний день та
провести повторне зважування11 травня 2019 року в час зазначений в п.6.1 цього
Положення.
6.3. До участі у Чемпіонаті допускаються спортсмени заявленої вікової категорії, вікова
категорія визначається за кількістю повних років які виповнились спорстмену на день
проведення змагань. НАПРИКЛАД: Дитина народилася у жовтні 2009 року на день
проведення змагань 11.05.2019 року їх ще не виповнилось 10 років, тому реєструвати її
треба в категорію 9 років. Аналогічно визначається вік в усіх інших вікових категоріях.
6.4. Спортсмени заявлені в вікову категорію нижче власної (за винятком категорій
“Майстри 1” та “Майстри 2” які можуть реєструватися також в категорії “18-29 років”)
автоматично вибувають без права перейти у другу категорію.
З метою запобігання травматизму забороняється спортсменам що відповідають категорії
“Діти 4-7 років”, “Діти 6-7 років”, “Діти 8-11 років” реєструватись в більш високу за віком
категорію.
З тих самих підстав спортсменам категорій “Підлітки 12-13 років” та “Підлітки 14-15
років” заборонено реєструватись в категоріях “18-29 років” та вище.
Не допускається реєстрація в категоріях “Майстри 1” та “Майстри 2” спортсменів які не
досягли нижчої межі віку відповідної категорії, за винятком об'єднання категорій, за
рішенням організаторів .
6.5. Вікові та вагові категорії:

Чоловіки:
Білі пояси
18-29 років

Білі пояси
Майстри 1 30-35
років

Білі пояси
Майстри 2 35+
років

Сині пояси
18-29 років

Сині пояси
Майстри 1
30-35
років

Сині пояси
Майстри 2
35+
років
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Пурпурні
пояси
18-29 років

Коричневі-чорні
пояси
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Жінки:
Білі пояси 18-29
років

Сині пояси 18-29
років

Пурпурні пояси 1829 років

Коричневі-чорні
пояси 18-29
років
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64

69

69
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Діти 12-17 років:
Юніори 16-17
років
Хлопці

Юніори 14-17
років
Дівчата

Підлітки 14-15
років
Хлопці

Підлітки 12-13 років
(хлопці і дівчата)
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60+
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Діти 8-11 років:
Малюки 8-9 років
(хлопці і дівчата)

Малюки 10-11 років
(хлопці і дівчата)

24
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30

36
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36

42

36+

45
48
48+

Діти 4-7 років
Дуже маленькі 4-5 років
(хлопці і дівчата)

Дуже маленькі 6-7 років
(хлопці і дівчата)

17

20

20

23

23

26
29
32
32+

6.6. Категорії дітей до 18 років розділяються гендерно на категорії для хлопців та для
дівчат. Але якщо категорія дівчат набирає менше 5 учасників вона за рішенням
організаторів може бути об'єднана з відповідною ваговою категорією хлопців.
6.7. Зважування проводиться в одягненому GI(кімоно) із зав'язаним поясом, під час
кінцевої реєстрації дозволяється зважування в шортах тримаючи в руках складене
Гі(куртка,штани) та пояс.
7. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ
7.1. Чемпіонат проводиться за чинними правилами Міжнародної Федерації Бразильського
джиу-джитсу International Brazilian Jiu Jitsu Federation (IBJJF), з урахуванням винятків,
передбачених цим положенням. Повна версія правил знаходиться в мережі інтернет за
адресою: https://ibjjf.com/wp-content/uploads/2014/05/20140507_RuleBookIBJJF_v3.pdf

Перед змаганнями і під час них інструктаж з правил змагань (IBJJF) не проводиться
спортсмени, тренери і члени команд мають ознайомитись з ними завчасно і суворо
дотримуватись.
7.2. Cиcтема проведення змагань – олімпійська, без втішень за своїм рішенням в окремих
категоріях організатори можуть змінити систему проведення.
7.3. Форма та персональні вимоги до учасників змагань:
GI: учасники повинні носити біле, синє або чорне Гі з Бразильського Джиу Джитсу або
Дзюдо, з дотриманням усіх стандартів IBJJF, учасники жіночої статі повинні одягти
білу футболку або рашгард під Гі, чоловікам не дозволяється змагатись у футболках
або рашгардах під Гі.
7.4. Розподіл по поясах:
- вікова категорія діти (4-15 років) – всі змагаються разом білі і кольорові пояси.
- вікова категорія діти (16-17 років) – всі змагаються разом білі і кольорові пояси.
- вікова категорія Дорослі ( 18-29 років) – всі змагаються окремо білі пояси, сині пояси,
пурпурові, коричневі-чорні пояси з бразильського джиу джитсу).
Спортсмени які мають чорний/коричневий пояс з дзюдо і традиційного джиу джитсу
або звання КМС/МС/МСМК з спортивного/ бойового самбо, панкратіону, вільної та
класичної боротьби - кваліфіковані спортсмени, не мають право приймати участь участь в
змаганнях в категорії “Білі пояси”.
У випадку якщо після змагань стане відомо про участь кваліфікованого спортсмена в
категорії білих поясів ГО "УФБДД" своїм рішенням позбавляє нагород якщо вони були
отримані. Такий спортсмен зобов'язаний протягом 30 днів повернути нагороду на адресу
Федерації. У випадку неповернення федерація лишає за собою право дискваліфікації як
спортсмена так всього клубу як на певний період так і постійно.
7.5. Якщо кількість учасників у ваговій категорії менше п'яти, то така категорія може бути
об'єднана з наступною категорією.
7.6. Якщо в ваговій категорії один участник і немає можливості об'єднати з наступною
категорією або він відмовляється змагатись у об'єднаній ваговій категорії то він отримує
назад свій внесок.
7.7. Якщо кількість учасників вікової категорії Майстер у ваговій менше п'яти, то така
категорія може бути об'єднана з наступною ваговою категорією.
7.8. Спортсмени вікової категорії діти (16-17 років), дорослі (18-29 років), а також Майстри
1 і 2 які посіли перше, друге та третє місце в своїх категоріях мають право зареєструватись
у абсолютній ваговій категорії. У Майстрів 1-2 і дорослих (18-29 років) одна абсолютна
вагова категорія якщо інше не буде вирішено організаторами.
7.10. Перед проведенням змагань, в приміщенні будуть встановлені 3 зони з відповідним
доступом:
 глядацька зона;
 розминочна зона;
 зона проведення змагань;
 зона нагородження.
7.11. Доступ в глядацьку зону є вільним для глядачів, спортсменів, членів команд.
7.12. Доступ в розминочну зону дозволяється спортсменам в екіпіровці не раніше ніж за 30
хвилин до першого матчу. Якщо час до наступного поєдинку більше ніж 30 хвилин
спортсмени очікують в глядацькій зоні до моменту поки до матчу лишиться 30 хвилин і
далі має право знаходитись у розминочній зоні. Інші особи в розминочну зону не
допускаються.
7.13. В зону проведення змагань допускаються спортсмени кого викликали на поєдинок. Зі
спортсменами може бути бути допущено одного тренера або одного представника команди
що має бейдж тренера. Інші особи в змагальну зону не допускаються, крім тих хто
безпосередньо задіяний в організації проведення турніру і має відповідний бейдж за
виключеннями встановленими цим положенням.

7.14 Головний суддя змагань а також члени оргкомітету змагань мають право призупинити
їх проведення у випадку порушення порядку перебування у відповідних зонах до моменту
усунення такого порушення.
7.15. В зону проведення змагань також будуть допущені попередньо акредитовані ГО
"УФБДД" фото та відео оператори за наявності професійної апаратури та відповідного
бейджа. Для отримання акредитації бажаючі мають звернутись до керівництва ГО
"УФБДД" не пізніше ніж за 10 днів до відповідного заходу.
7.16. Особи які допускаються в зону проведення змагань на підставі виданого
організаторами бейджа (тренери, представники команд) мають право здійснювати
секундування спортсменів ( надавати підказки під час матчу) виключно якщо таким
спортсменам не виповнилось 10 років. Секундувати спортсменів віком 10 і старше
років ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ при цьому дозволяється відеозйомка в архівних цілях а також
для підтвердження апеляцій на суддівство.
7.17. У випадку порушення правил секундування суддя зупиняє матч та робить такій особі
попередження після чого продовжує матч. У випадку повторного, протягом одного матчу,
порушення правил секундування суддя зупиняє матч та вимагає від тренера (представника
команди) покинути зону проведення змагань, після чого продовжує матч. Якщо тренер
(інший представник команди) не виконує вказану вимогу протягом 5 хвилин суддя
дискваліфікує спортсмена якому секундували у порушення встановлених цим Положенням
правил. При цьому реєстраційний внесок не повертається.
7.18. В зону нагородження безпосередньо під час самого нагородження, допускаються
організатори, викликані на нагородження спортсмени а також акредитовані фото-відео
оператори. Після проведення нагородження в зону допускаються всі охочі для проведення
фото та відеозйомки до моменту наступного нагородження.
7.19. Спортсмени що мають чорні і коричневі пояси за наявності відповідного бейджу
виданого організаторами безперешкодно допускаються у всі зони проведення змагань. При
цьому вони зобов'язані дотримуватись правил щодо секундування.
8. СУДДІВСТВО
8.1. Суддівство на турнірі здійснюється бригадою суддів на чолі з Головним суддею змагань
акредитованих ГО "УФБДД". Рішення і вказівки Головного судді щодо проведення і
оцінювання матчів є обов'язковими як для суддів так і для спортсменів, тренерів, інших
представників команд.
Головний суддя змагань розподіляє навантаження між суддями суддівської бригади, у
випадку самовідводу судді або іншого відводу заявленого відповідно до цього Положення,
призначає на матч іншого суддю, розглядає апеляції на змінення результату матчу
відповідно до цього Положення виконує інші функції що випливають з його статусу.
8.2. Акредитований суддя не допускається судити матч і зобов'язаний взяти самовідвід
якщо він:
 має родинні зв'язки з одним із учасників матчу, тренером чи представником
команди, від якої виступає учасник;
 знаходиться у відносинах відносинах будь-якого підпорядкування (трудового,
корпоративного, клубного ) з учасником чи представником, тренером команди, від
якої виступає учасник;
Також має бути взятий самовідвід якщо наявні обґрунтовані сумніви щодо
неупередженості (особиста неприязнь, конфлікт, перебування в одному клубі чи об'єднанні
клубів) судді до учасника, тренера, представника команди від якої виступає учасник.
8.3. Виключно до початку матчу з вищезазначених підстав відвід судді також може заявити
спортсмен що бере участь у матчі, тренер або інший уповноважений представник команди.
Відводи заявлені після закінчення матчу не розглядаються і не задовольняються навіть
якщо про підстави відводу стало відомо лише після закінчення матчу.

При наявності підстав для відводу вищезазначені особи повідомляють про це суддю
матчу. При цьому останній не вправі розпочати матч до моменту вирішення питання
Головним суддею змагань.
8.4. Відповідно до п.1.1.3. Книги правил International Brazilian Jiu Jitsu Federation 2018
Визначення результату матчу може бути змінено виключно за таких обставин:
• Якщо оцінка на табло була неправильно прочитана;
• Якщо спортсмен, визнаний переможцем, застосував до свого опонента заборонену
техніку, яку раніше не помітив суддя.
• Якщо спортсмен був дискваліфікований помилково за використання дозволеної
техніки. У цьому випадку, якщо матч був перерваний і спортсмен був
дискваліфікований до того, якатакований спортсмен здасться, матч буде перезапущено
з центру зони поєдинку, а спортсмен що виконував техніку отримує два бали. У
випадку, якщо атакований спортсмен здався до моменту переривання матчу і
дискваліфікації то спортсмен що виконував техніку, повинен бути оголошений
переможцем.
ПРИМІТКА: Суб'єктивні інтерпретації судді з присудження балів, переваг або
покарань будуть остаточними і не підлягають зміні.
8.5. Оскарження суддівства у випадках передбачених цим Положенням здійснюється
Головному судді змагань, всі рішення Головного судді змагань з цього питання є
остаточними і не підлягають оскарженню. Так само не оскаржуються дії Головного судді у
конкретних матчах.
9. НАГОРОДЖЕННЯ
9.1. Спортсмени, які посіли призові місця з 1 по 3 у всіх вагових категоріях нагороджуються
медалями.
9.2. Спортсмени, які посіли призові місця, зобов'язані виходити на нагородження в GI, без
взуття та шкарпеток.
10. РЕЙТИНГОВІ БАЛИ
10.1. Кожен спортсмен що прибув на змагання та здійснив кінцеву реєстрацію отримує 10
рейтингових балів незалежно від здобутого результату у змаганнях.
10.2. Спортсмени, які посіли призові місця з 1 по 3 у всіх вагових категоріях отримають
рейтингові бали. 1 місце – 100 балів, 2 місце – 70 балів, 3 місце – 40 балів. В абсолютній
ваговій категорії:
1 місце – 150 балів, 2 місце – 100 балів, 3 місце – 70 балів.
11. БЕЗПЕКА ПРОВЕДЕННЯ
10.1. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 2025 від 18 грудня 1998
року “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відповідних місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів” підготовка
спортивних споруд до проведення змагань покладається на їх власників, та ГО "УФБДД",
яка здійснює перевірку та складання акту про готовність спортивної споруди для
проведення змагань.
12. ВИТРАТИ
12.1. Витрати пов’язані з проведенням змагань за рахунок організаторів чемпіонату. Інші
витрати проїзд, мешкання, харчування за рахунок особи, що відряджає.
13. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
13.1. У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно – масових
заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008
№ 614, за медичне забезпечення відповідальні відділи у справах молоді та спорту
райдержадміністрації. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на
змаганнях всіх рівнів.
13.2 Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного
суді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, судів,

організаторів змагань. Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію
план медичного забезпечення змагань та звіт з їх закінченням.
14. ЗАЯВКИ
14.1. Заявки приймаються на сайті https://ufbjj.net/
14.2.
Кожен
учасник
повинен
мати
документ
підтверджуючий
особистість, паспорт або свідоцтво про народження та страховий поліс на участь у
змаганнях.
Остання дата прийняття заявки 07.05.2019. З 08.05.2019. та у день змагань заявки
прийматись не будуть.
Це положення є офіційним викликом на змагання.

