TERNOPIL OPEN JIU-JITSU
CHAMPIONSHIP 2017
(ТЕРНОПІЛЬ, 28 жовтня 2017 РОКУ)
ОРГАНІЗАТОР: Громадська організація Спортивний клуб Тернополя
«Ахіллес», Всеукраїнська федерація бразильського джиу-джитсу.
ТЕРМІНОЛОГІЯ: далі по тексту Положення слова «TERNOPIL
OPEN JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2017» будуть
замінюватися одним терміном - «чемпіонат».
ПРАВИЛА ЧЕМПІОНАТУ: правила IBJJF.
1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ.
1.1 Розвиток та популяризація бразильського джиу-джитсу в Україні.
1.2 Пропаганда здорового способу життя та залучення населення до занять
бразильським джиу-джитсу.
1.3 Підвищення майстерності спортсменів.
1.4 Зміцнення дружніх зв'язків між клубами та організаціями бразильського
джиу-джитсу.

2 . ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ.
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ.
2.1 Чемпіонат відбудеться 28 жовтня 2017 року в м.Тернопіль, вул Білогірска
50 СК"Політехнік"
2.2 Мандатна комісія: 9:00 - 9:15
2.3 Початок змагань : 9:15
2.4 Попередня реєстрація здійснюється шляхом подачі (відсилання) заявки на
участь в чемпіонаті в оргкомітет чемпіонату в електронному вигляді на
електронну адресу achilles.bjj@ukr.net , після здійснення оплати
стартового внеску!!!
2.5 Заявки подаються СУВОРО до 25 жовтня 2017 (включно) та виключно
зразка доданного разом з положенням!
Виправлення та уточнення за заявкою (у тому числі вікової групи і ваговій
категорії) приймаються до 26 жовтня 2017 (включно).
2.6 В тексті заявки зазначаються:
- П.І.Б. участника;

- Рік народження;
- Визначення (вікові групи): дуже маленькі -1,2 / малюки -1,2 / підлітки-1,2 /
юніори/ дорослі(білі пояси);
- Вагова категорія (НЕ вага учасника, а саме вагова категорія);
- Назва клубу, в якому займається учасник;
- Розмір стартового внеску;
- Час та дата оплати стартового внеску ;
- Якщо подається колективна заявка, то наприкінці заявки вказуйте загальну
суму стартового внеску від заявлених учасників.
2.7 Сума оплати стартового внеску залежить від дати реєстрації на змагання і
передбачена у п. 3.2.2 цього положення. Пільгова сума (за раньою реєстрацією)
діє виключно у випадку реєстраці до 18 жовтня 2017 року включно.
Перерахування до 25 жовтня 2017 року на картку суми стартового внеску з
подачею (відсилання) в цей же день заявки на участь. Реквізити для оплати:
Приват Банк, № картки 5168 7423 5331 7708 Мирошниченко Богдан Дмитрович.
УВАГА: Колективні заявки оплачуйте однією сумою. При оплаті враховуйте,
будь ласка, розмір банківської комісії самостійно.

3 . УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ
3.1 До участі в змаганнях допускаються представники наступних вікових груп:
- Діти (хлопці та дівчата віком від 4 до 17 років [2000-2013 р.н. включно]) :
- Дорослі (чоловіки та жінки віком старше 18 років [до 1999 року включно]).
УВАГА: спортсмен, який не потрапляє у вікову групу ( підгрупу ) по року
народження при пред'явленні паспорта (свідоцтва про народження), буде
дискваліфікований і не зможе взяти участь у змаганнях.
3.2 Кожен спортсмен повинен:
3.2.1 Зареєструватися у встановлений час;
3.2.2 Сплатити стартовий внесок:
При сплаті та реєстрації до 18 жовтня 2017 року включно:
Для дітей: у розмірі 250 грн.
Для дорослих: у розмірі 275 грн.
При сплаті після 18 жовтня 2017 року включно:
Для дітей: у розмірі 275 грн.
Для дорослих: у розмірі 325 грн.

3.2.3 Мати при собі паспорт (свідоцтво про народження), допуск лікаря та
медичну страховку (паспорт (свідоцтво про народження ) і мед.страховку
пред'являються перед зважуванням).

4 . ВАГОВІ КАТЕГОРІЇ
4.1 Участники змагань поділяються на такі вагові категорії:
Діти:
-Дуже маленькі 1 (2012-2013 р.н. включно), кг: -17;-20;-23;-26;-29;29+
-Дуже маленькі 2 (2010-2011 р.н.вкючно),кг: -20;-23;-26;-29;-32;32+
-Малюки 1 (2004-2009 р.н. включно), кг: -24;-27;-30;-33;-36;-39;39+;
-Малюки 2 ( 2006-2007 р.н. включно), кг: -27;-30;-33;-36;-39;-42;-45;-48; 48+
-Підлітки 1 (2004-2005 р.н. включно), кг:-34;-38;-42;-46;-50;-54;-54+
-Підлітки 2 (2002-2003 р.н. включно), кг: -40;-44;-48;-52;-56;-60;-64; 64+
Буде присутня також категорія «Новачки». Цю категорію будуть
включати в себе вікові групи – «Дуже маленькі» та «Малюки 1,2». Участь в
категорії «Новачки» можуть брати спортсмени, які займаються до 3 місяців і
тільки з дозволу організаторів змагань. Результати спортсменів, які беруть
участь в цій категорії не будуть враховані до командного заліку.

Юніори (2000-2001 р.н. включно),кг:
Чоловіки,кг: -58,5; -64; -69; -74; -79,3; -84,3; 84,3+
* Дівчата (Юніори) беруть участь в одній групі разом з
жінками(дорослі), білі пояси.
Дівчата вікових груп Підлітки 1,Підлітки 2 за рішенням організаторів
змагань можуть змагатися окремо від хлопчиків залежно від вагових категорій,
якщо в цих вікових групах в одній ваговій категорії станом на 28 жовтня 2017
року зареєструється 3 і більше спортсмена - дівчини. В іншому випадку - такі
спортсмени змагаються без розподілу за статтю. В будь-якому випадку
організатори залишають за собою право розподілу на підгрупи залежно від
статі. Дівчата вікових груп Дуже маленькі, Малюки змагаються в одній групі
без розподілу за статтю.

Дорослі (до 1999 р.н. включно),кг :
Білі пояси бразильсього джиу-джитсу:
Чоловіки ,кг: -64; -70; -76; -82,3; -88,3; -94,3; 94,3+ кг і абсолютна категорія
Жінки, кг: -49; -54;-58,5; -64; -69; 69+ кг і абсолютна категорія
Сині пояси з бразильського джиу-джитсу:
Чоловіки ,кг: -70; -76; -82,3; -88,3; -94,3; 94,3 + кг і абсолютна категорія
*Жінки (сині пояси) беруть участь в одній групі разом з Жінками (еліткатегорії)
-Еліт-категорії (пурпурові, коричневі, чорні пояси з бразильського джиуджитсу):
Чоловіки, кг: -75;-85;-95;95+ кг і абсолютна вагова категорія
Жінки, кг: -58,5; - 64; -69; 69+ кг і абсолютна вагова категорія

-ВЕТЕРАНИ (чоловіки до 1982 р.н. включно):
Білі пояси з бразильського джиу-джитсу
Чоловіки: -75;-85;-95; 95+ кг і абсолютна вагова категорія
-Сині пояси з бразильського джиу-джитсу:
Чоловіки: -75; -85; -95; 95+ кг і абсолютна вагова категорія

4.2 Якщо кількість учасників у ваговій категорії менше трьох, то дана категорія
може бути об'єднана з наступного . Якщо кількість учасників в об'єднаній
ваговій категорії менше трьох , то проводиться один поєдинок з присудженням
учасникам першого і другого місць в об'єднаній ваговій категорії
4.3 Якщо в категорії набирається тільки три учасники, то перша сутичка
проводиться між першим і третім учасником в жеребкуванні. Переможець
сутички виходить у фінал. Потім проводиться сутичка між другим у

жеребкуванні і переможеним в парі перший-третій. Переможець цієї сутички
виходить у фінал.
4.4 До участі у відкритій (абсолютній) ваговій категорії допускаються
спортсмени, що зайняли призові місця (1, 2 і 3) у своїй ваговій категорії.
4.5 Спортсмени можуть виступати в 2 категоріях ( своєї і відкритої) без
додаткової оплати.
4.6 Зважування проводиться один раз перед першим поєдинком, коли
спортсмена викликають на килим.
УВАГА: при зважуванні дітей «допуск» по вазі складає 200 грам.
Дорослий учасник або юніор, який не потрапляє при зважуванні в заявлену
вагову категорію, буде дискваліфікований і не зможе взяти участь у змаганнях.
Учасник дитячого віку, що не попадає при зважуванні в заявлену вагову
категорію (з урахуванням допуску), буде дискваліфікований і не зможе взяти
участь у змаганнях.
4.7 Змагання проводяться в особистому заліку, за олімпійською системою, з
вибуванням після програшу.
4.8 Спортсмени, що зайняли призові місця у своїх вагових категоріях,
нагороджуються медалями та дипломами.
5. ПРАВИЛА ЧЕМПІОНАТУ ТА СУДІВСТВО.
СУДІВСТВО НА ЗМАГАННЯХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ПРАВИЛАМИ IBJJF

5.1Судівство у віковій групі «Діти» (2002-2011 р.н. включно) здійснюється за
правила IBJJF, з урахуванням заборонених технік для дітей (6-12 років) техніки,
5.2 Судівство у вікових групах «Юніори»(2000-2001 р.н. включно)
здійснюється за правилами IBJJF, з урахування дозволених технік для білих
поясів.
УВАГА!!! Звертаємо увагу учасників з інших видів єдиноборств: правила
чемпіонату – правила IBJJF. Ознайомтесь з правилами заздалегідь. На
чемпіонаті пояснення правил не проводиться!!!
6. РОЗПОДІЛ ПО ПОЯСАХ.
6.1 Дорослі участники чемпіонату поділяються на такі групи:
-білі пояси;
-сині пояси.
6.2 Забороняється участь спортсменів, які мають чорний/коричневий пояс із
дзюдо і традиційного джиу-джитсу, а також звання КМС/МС/МСМК з

спортивного/бойового самбо,панкратіону,вільної та класичної боротьби в групі
по білих поясах. Організатори залишають за собою право втручання в розподіл
спортсменів у відповідні групи, зметою запобігання участі кваліфікованих
атлетів в грпуі по білих поясах.

7. ФІНАНСОВІ УМОВИ ЗМАГАНЬ.
7.1 Витрати з проведення змагань, нагородження переможців та призерів несуть
організатори змагань.
7.2 Усі витрати по проїзду команд до місця проведення турніру і назад,
розміщення та харчування несуть відряджаючі організації.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА
ЧЕМПІОНАТ

