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2015 жылға Каратэ-додан
Республикалық жарыстарды өткізу туралы
ЕРЕЖЕ
1. МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
Республикада каратэ-до спортын тарату, спорттық шеберлікті жоғарылату,
халықаралық жарыстарға қатысу үшін Қазақстанның құрама командасын жүйелеу
мақсатында мықты спортсмендерді анықтау.
4-ші КАРАТЭ-ДОДАН ЖАЗДЫҚ СПАРТАКИАДА
Күні және өткізу орны:
19-22 мамыр 2015ж. Қарағанды қаласы
Жарыс бағдарламасы:
19-20 мамыр – Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
21 мамыр – Іріктеу айқастары.
22 мая – Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.
Жарысты өткізу шарттары:
Жарыс WKF ережелері бойынша өтеді.
Ерлер: Жеке Кумитэ
-55, -60, -67, -75, -84, +84 кг.
Ерлер: Топтық кумитэ (5 +2).
Ерлер, әйелдер: жеке ката 1 адам.

Әйелдер: Жеке Кумитэ
-50, -55, -61, -68, +68 кг.
Әйелдер. Топтық Кумитэ (3 + 1).
Топтық Ката 3 адам

ШИТО-РЮ КАРАТЭ-ДОДАН ҚР ЧЕМПИОНАТЫ
Күні және өткізу орны:
26-29 наурыз 2015ж. Шымкент қаласы
Жарыс бағдарламасы:
26 наурыз – Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
27-28 наурыз – Іріктеу айқастары.
29 наурыз – Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.

КАРАТЭ-ДОДАН ЮНИОРЛАР МЕН КАДЕТТЕР АРАСЫНДА ҚР ЧЕМПИОНАТЫ
Күні және өткізу орны:
9-12 сәуір 2015ж. Орал қаласы
Жарыс бағдарламасы:
9 сәуір – Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
10-11 сәуір – Іріктеу айқастары.
12 сәуір – Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.

Жарысты өткізу шарттары:
Жарыс WKF ережелері бойынша өтеді.
Ұлдар: Жеке Кумитэ
14 – 15 жас -52, -57, -63, -70, +70 кг.
16 – 17 жас -55, -61, -68, -76, +76 кг.
18-20 жас -60, -67, -75, -84, +84 кг.
Жеке ката:
Топтық ката:
Топтық кумитэ

Ұлдар 14 - 15 жас,16 - 17 жас
(3 адам) Ұлдар 16-17 ката
Ұлдар 16 – 17 жас (5 х 5)

Қыздар: Жеке Кумитэ
14 – 15 жас -47, -54, +54 кг.
16 – 17 жас -48, -53, -59, +59 кг.
18-20 жас -50, -55, -61, -68, +68 кг.
қыздар 14 – 15 жас, 16 - 17 жас
(3 адам) қыздар 16-17 жас
Қыздар 16 - 17 жас (5 х 5)

ВАДО-РЮ КАРАТЭ-ДОДАН ҚР ЧЕМПИОНАТЫ
Күні және өткізу орны:
15-18 мамыр 2015ж. Шымкент қаласы
Жарыс бағдарламасы:
15 мамыр – Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
16-17 мамыр – Іріктеу айқастары. Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.
18 мамыр – Қатысушылардың қайту күні.
ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА ШИТО-РЮ КАРАТЭ-ДОДАН ҚР ЧЕМПИОНАТЫ
Күні және өткізу орны:
19-21 маусым 2015 ж. Алматы қаласы
Жарыс бағдарламасы:
19 маусым - Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
20 маусым – Жарыстың бірінші күні. Іріктеу айқастары
21 маусым – Жарыстың екінші күні. Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.

ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДА КАРАТЭ-ДОДАН ҚР ЧЕМПИОНАТЫ
Күні және өткізу орны:
7 – 9 қараша 2015 ж. Байқоңыр қаласы
Жарыс бағдарламасы:
7 қараша - Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
8 қараша – Жарыстың бірінші күні. Іріктеу айқастары
9 қараша – Жарыстың екінші күні. Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.

Жарысты өткізу шарттары:
Жарыс WKF ережелері бойынша өтеді.
Ұлдар: Жеке Кумитэ
10-11 жас -30, -35, -40, - 45, +45 кг.
12-13 жас -35, -40, -45, -50, +50 кг.
Жеке ката: 10-11, 12-13 жас
Топтық ката: 10 – 13 жас (3 адам)

Қыздар: Жеке Кумитэ
10-11 жас -35, -40, +40 кг.
12-13 жас -40, -45, +45 кг.
жеке ката: 10-11, 12-13 жас
топтық ката: 10 – 13 жас (3 адам)

ШОТОКАН КАРАТЭ-ДОДАН ҚР ЧЕМПИОНАТЫ
Күні және өткізу орны:
2-4 қазан 2015ж. Шымкент қаласы
Жарыс бағдарламасы:
2 қазан - Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
3 қазан – Жарыстың бірінші күні. Іріктеу айқастары
4 қазан – Жарыстың екінші күні. Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.
КЛУБТАР АРАСЫНДА ҚР ЧЕМПИОНАТЫ
Күні және өткізу орны:
20 – 22 қазан 2015 ж. Алматы қаласы
Жарыс бағдарламасы:
20 қазан - Қатысушылардың келу күні, мандат комиссиясы.
21 қазан – Жарыстың бірінші күні. Іріктеу айқастары
22 қазан – Жарыстың екінші күні. Финалдық айқастар. Жеңімпаздарды марапаттау.

2. ЖАРЫСТАРДЫ ӨТКІЗУДІ БАСҚАРУ
Жарыстарды ұйымдастыру және өткізуде жалпы басшылықты МСМ Спорт және
физикалық мәдениет жөніндегі Комитет жүргізеді. Жарыстарды тікелей жүргізу судьялар
тақтасы мен ҚР каратэ-до Федерациясының басшылығымен тағайындалады.
3. ЖАРЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛАР
Жарысқа облыстар, аймақтар, қалалардың ресми қатысуға өтініш берген спорттық
ұйымдары (федерациялар мен клубтар) қатысуға рұқсат етіледі.
Ресми өтініш дәрігердің рұқсатымен спорттық ұйым басшысының қолы қойылған
және баспа түрінде белгіленген үлгіде болуы қажет.
Жарысқа қатысушылардың барлығында жеке куәландыру құжаты (түпнұсқа) және
сақтандыру полисі болуы қажет.
Әрбір қатысушы өзінің салмағы мен категориясына сәйкес келетін салмақ
дәрежесінде жарысқа шығуға құқылы. Спорттық киім ҚР каратэ-до Федерациясының
талаптарына сәйкес болуы қажет, қаржы жағдайда қатысушы жарысқа кіргізілмейді.
Топ құрамы: 1 жаттықтырушы, 1 судья, жарыс бағдарламасына сәйкес спортсмендер
саны.
4. МАРАПАТТАУ
1-ші орынды жеңіп алған каратэ-додан командалары кубокпен және бірінші дәрежелі
дипломмен марапатталады, ал екінші және үшінші орынды иеленген командалар
дипломдармен марапатталды. Әр салмақ дәрежесінде бірінші орынды иеленген
қатысушылар марапаттау қағазымен, медальмен және Федерация немесе демеушілердің
есебінен құнды сыйлықпен марапатталады. 2-ші және 3-ші орындарды иеленген
қатысушылар дипломдармен және медальдармен марапатталады.
5. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
Сыйлықтарға шығындар (медальдар, грамоталар, кубоктар), жалақы, азық-түлік,
шақырылған судьялардың, мемлекеттік жаттықтырушының іссапар (жол жүру, тұру,
тәуліктік) шығындары, спорт залды қамтамасыз ету үшін қызметтер үшін МСМ спорт
және физикалық мәдениет комитетінің Ұлттық штаттық командалар және спорт резерві
дирекциясы жауапты.

Жарыс күндеріне екі жаққа жол жүру, тәуліктік, тамақтану және орналасу шығындары
іссапарға жіберуші ұйымдардың есебінен жүргізіледі.
6. ЖАРЫСТАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
Әрбір каратэ-до бойынша жарыста ресми дәрігер егер қажет болса, білікті жедел
жәрдем көмегінің артықшылықтарын пайдалану мүмкіндігіне ие болуы тиіс. ҚР каратэ-до
Федерациясының атқарушы комитеті ресми дәрігерді тағайындайды. Ол іс-шара
барысында барлық медициналық сұрақтарды басқаруға міндетті. Ресми дәрігер жарақатты
диагностикалау мен емдеу, сондай-ақ жарысты жалғастыруға қабілетті әлде қабілетсіздігі
жайлы өз пікірін білдіруге құқылы.
7. ҚАТЫСУШЫЛАР МЕН КӨРЕРМЕНДЕРДІҢ
ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Спорттық іс-шаралар Қазақстан Республикасы аумағында күші бар нормативтік
құқықтық актілердің талаптарына сай спорт нысандарында және қатысушылар мен
көрермендердің қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ
белгіленген тәртіппен бекітілген іс-спорттық немесе спорт нысандарының дайындығын
актілерінің болуы жағдайында өткізіледі.
8.АНТИДОПИНГТІК ШАРАЛАР
Барлық спортсмендерге Бүкіләлемдік допингке қарсы қауымдастығы ережелеріне
сәйкес допинг-бақылау болуы мүмкін (ары қарай БДҚҚ).
Барлық спортшылар БДҚҚ антидопингтік кодексінің ережелерін сақтауы қажет.
БДҚҚ антидопингтік кодексінің ережелерін сақтамаған жағдайда, допинг тесттен өтуге
спортшының бас тартқан немесе келмеген жағдайында, оларға БДҚҚ антидопингтік
кодексінің нормаларына сәйкес санкциялар қолданылатын болады (спортшының
толығымен дисквалификациялауға дейін).
9. ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУ РЕТІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАРАСТЫРУ
Барлық қарсылық білдірулер каратэ-до бойынша жарыс ережелеріне сәйкес берілуі
қажет.
Қатысушыда кейбір судьялардың шешімінің дұрыстығына қатысты күмәндар
туындаған кезде өз командасының өкілі арқылы протестпен немесе өтінішпен судьялар
алқасына бара алады. Протесттер бойынша шешім соңғы болып саналады және қайта
қарастырылмайды.
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10. ТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ КӨРСЕТІЛІМ
Федерация кез келген нысанда және кез келген әдіспен Қазақстан Республикасы
Чемпионаттарын және Федерация өткізетін каратэ-додан Халықаралық
турнирларды жарықтандыруға айрықша құқыққа ие.
Федерация Чемпионат бейнесін техникалық жазу құқығына ие.
Федерация ҚР Чемпионатын жарықтандыру құқығын эксклюзивті (айрықша) және
эксклюзивті емес (айрықша емес) негізде үшінші тұлғаға бере алады.
ҚР Чемпионатын жарықтандыруға айрықша құқықты беру Федерациямен
келісіммен жүргізіледі. Чемпионатты жарықтандыруға айрықша құқықты иеленген
тұлға басқа тұлғаларға осындай жарықтандыруға рұқсат бермеуге құқылы.
ҚР Чемпионатына қатысатын тікелей шараға қатысушылар, сондай-ақ судьялар,
Федерация басқармасы өз бейнесін қолдануға Федерацияның барлық құқықтарын
мыйға береді.
ҚР Чемпионаттарын телевизиялық көрсетілім қажетті техникалық жағдайларға
сай, жарықтық, тамақтанудың қажетті талаптарына сәйкес, т.с.с. спорттық
ғимараттарда жүргізіледі.

