ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЧЕМПІОНАТУ ТЕРНОПОЛЯ
З БРАЗИЛЬСЬКОГО ДЖИУ-ДЖИТСУ –
TERNOPILOPENJIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2018 GI
(ТЕРНОПІЛЬ, 06-жовтня 2018 РОКУ)
_______________________________________
ОРГАНІЗАТОР: Федерація бразильського джиу-джитсу України (ФБДДУ),
Громадська організація «Спортивний клуб Тернополя «Ахіллес»
Термінологія: далі по тексту Положення слова «Відкритий чемпіонат Тернополя з
Бразильського джиу-джитсу» будуть замінюватися одним терміном - «чемпіонат».
реєстраційний внесок –грошова оплата для компенсації витрат із забезпечення
участі спортсмена у чемпіонаті.
Правила чемпіонату: правила IBJJF(http://ibjjf.org/referees/rules/) з урахуванням винятків, передбачених цим положенням
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 школами та організаціями бразильського джиу-джитсу.
2.

ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

2.1. Чемпіонат відбудеться 06 жовтня 2018 року за адресою: в м .Тернопіль ,вул .Білогірска 50
СК "Політехнік"
2.2. Мандатна комісія: 8:50 - 9:00
2.3. Початок змагань: 9:00
2.4. Попередня реєстрація здійснюється через сайт :bjj.org.ua
2.5. Попередня реєстрація здійснюється СУВОРО до 03 жовтня 2018 року(включно).
Виправлення і уточнення внесених під час реєстрації даних приймаються до 04 жовтня
2018 року (включно), для реєстрації за пільговою сумою реєстраційного внеску – до 27 вересня 2018 року (включно), шляхом подачі «заявки про зміну реєстраційних даних учасника» у форматі Word до оргкомітету змагань в електронному вигляді на електронну адресу
ukraine.bjjf@gmail.com
В заявці про зміну реєстраційних даних необхідно вказати дату реєстрації і номер реєстраційного квитка, дані спортсмена, що вказувались під час реєстрації, та нові дані цього
спортсмена.
2.6. Оплата реєстраційного внеску здійснюється виключно під час проведення попередньої реєстрації. Зареєстровані спортсмени ФБДДУ мають право отримати промо-код на суму реєстраційного внеску, шляхом звернення до оргкомітету змагань в електронному вигляді на
електронну адресу ukraine.bjjf@gmail.comдо проведення попередньої реєстрації.
УВАГА :ОПЛАТА МОЖЛИВО ВИКЛЮЧНО ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КАРТИ. ОПЛАТА ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ АБО КАСУ БАНКУ ВІДСУТНЯ.
2.7. Попередні списки спортсменів, що зареєструвались для участі у змаганнях, будуть розміщенні на сайті bjj.org.ua в залежності від дати реєстрації учасника 27 вересня і 3 жовтня
відповідно.
2.8. Попередній Регламент змагань(можливі зміни):
06 жовтня 2018 року:
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8:40 - 9:00-мандатна комісія.
9:00-14:00 -проведення попередніх і фінальних поєдинків у групах «Діти». Нагородження переможців
14:00-18:00 – проведення попередніх і фінальних поєдинків у групах «Дорослі».
18:00-18:30 – Нагородження переможців.
!!!Звертаємо особливу увагу учасників з інших видів єдиноборств :правила чемпіонату –правила IBJJF. Ознайомтеся з правилами заздалегідь .На чемпіонаті пояснення правил не проводиться!!!
3.

УЧАСНИКИ ЧЕМПІОНАТУ

3.1. До участі в змаганнях допускаються представники наступних вікових груп:
-

Діти (хлопчики та дівчата віком від 4 до17 років (2001-2014р. н. включно)
Дорослі (чоловіки і жінки до 2000 р. н. включно)

УВАГА :спортсмен ,який не потрапляє у вікову групу за роком народження при
пред'явленні паспорта (свідоцтва про народження), буде дискваліфікований і не
зможе взяти участь у змаганнях (реєстраційний внесок при цьому не повертається).Дозволяється реєстрація та участь спортсменів 2003-2014 р.н. тільки в одній
віковій групі «Діти» і тільки в одній ваговій категорії обраної вікової підгрупи. Дозволяється реєстрація та участь спортсменів 2001-2002 р.н. тільки в одній віковій
групі на вибір або в групі «Діти» або в групі «Дорослі».
3.1.1. До участі у змаганнях не допускаються спортивні команди (спортсмени, які під час реєстрації на чемпіонат, вкажуть таку спортивну команду), які отримали дискваліфікацію у
змагальному сезоні 2017 року на 2018 рік. Дискваліфіковані спортивні команди (в тому
числі команди, яким заборонено брати участь у змаганнях 2018 року) зазначені на сайті
bjj.org.ua
3.1.2. До участі у змаганнях не допускаються спортсмени (незалежно від найменування спортивної команди), які отримали дискваліфікацію у змагальному сезоні 2017 року на 2018
рік .Дискваліфіковані спортсмени зазначені на сайті bjj.org.ua
3.1.3. У випадку проведення реєстрації на чемпіонат з порушенням п.п.3.1.1., 3.1.2. цього
Положення та сплати реєстраційного внеску, спортсмен буде дискваліфікований з
чемпіонату та такий реєстраційний внесок спортсмену не повертається та вважається, що спортсмен добровільно зробив благодійний внесок у розвиток бразильського джиу-джитсу на території України.
3.1.4. Кожен спортсмен-учасник зобов`язаний:
3.1.5. Зареєструватися на чемпіонат у встановлений час
3.1.6. Сплатити реєстраційний внесок:
При сплаті і реєстрації до 27 вересня 2018 року(включно)
Для дорослих учасників: у розмірі 300грн.
для дітей: 285 грн.
При сплаті і реєстрації після 27 вересня до 3 жовтня 2018 року (включно).
Для дорослих учасників: у розмірі 325 грн
для дітей: 310 грн.
3.1.7. Мати при собі паспорт(свідоцтво про народження). Для учасників у віковій групі Діти
додатково обов’язковим є наявність спортивної страховки.
3.1.7.1. Паспорт (свідоцтво про народження) та страховку (для Дітей) пред'являти перед
зважуванням
УВАГА: паспорт (свідоцтво про народження) та спортивну страховку (для
Дітей) пред'являти перед зважуванням вашому мат-координатору. Без наяв2

ності паспорта (свідоцтва про народження) та спортивної страховки (для
Дітей)спортсмен буде дискваліфікований і не зможе взяти участь у змаганнях
(реєстраційний внесок при цьому не повертається).
3.1.8. Чітко виконувати та дотримуватись правил IBJJF та цього Положення.
4.

ПРАВИЛА ЧЕМПІОНАТУ І СУДДІВСТВО

!!!Суддівство здійснюється за правилами IBJJF !!!
Винятки:
Суддівство у віковій групі «Діти» (2003-2014 р.н. включно)здійснюється за правилами IBJJF, з урахуванням заборонених технік для дітей віком 4-12 років
згідно правил IBJJF.
Суддівство у віковій групі «Діти» (2001-2002 р.н. включно)здійснюється за правилами IBJJF, з урахуванням заборонених технік для білих поясів («дорослі»)згідно правил IBJJF.
Тренери зобов’язані пояснити своїм учням-спортсменам правила змагань до їх початку. Якщо спортсмен-дитина (2003-2014 р.н. включно) застосував заборонену техніку
(за яку правилами передбачена дискваліфікація) перший раз під час поєдинку, поєдинок зупиняється суддею і спортсмен попереджається про її заборону, спортсменів
повертають у безпечну позицію і продовжують поєдинок. Якщо спортсмен застосував заборонену техніку в другий раз під час одного й того ж поєдинку, то він буде
дискваліфікований (реєстраційний внесок при цьому не повертається).
Звертаємо особливу увагу учасників з інших видів єдиноборств :правила чемпіонату –
правила IBJJF. Ознайомтеся з правилами заздалегідь. На чемпіонаті пояснення правил не проводиться.
4.1.

ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ.

4.1.1. Спортсмен буде дискваліфікований з поєдинку або чемпіонату у випадках, передбачених
правилами IBJJFта цим Положенням.
4.1.2. Рішення судді на килимі по завершенню поєдинку є остаточним і оскарженню не підлягає. Воно може бути оскаржено способом, передбаченим правилами IBJJF, а саме: направленням відео факту здійснення неправильного суддівства, на думку спортсмена
/керівника спортивної команди, на електронну адресу ukraine.bjjf@gmail.com
4.1.3. У випадку прояву спортсменом відвертої зневаги до організаторів та суддів чемпіонату,
інших учасників чемпіонату, глядачів, а також поведінки, що свідчить про намагання зірвати проведення чемпіонату спортсменом, створення перешкод у проведенні чемпіонату будь-яким способом, такий спортсмен буде дискваліфікований з чемпіонату та не
зможе протягом року взяти участь у змаганнях, які проводяться під егідою Федерації
бразильського джиу-джитсу України, незалежно від місця їх проведення. Реєстраційний
внесок спортсмена при цьому не повертається.
4.1.4. У випадку прояву спортивною командою (більше, ніж двома її спортсменами), спортсмени якої беруть участь у чемпіонаті ,відвертої зневаги до організаторів та суддів чемпіонату, інших учасників чемпіонату, глядачів, а також поведінки учасників такої спортивної команди, що свідчить про намагання зірвати проведення чемпіонату, створення перешкод у проведенні чемпіонату будь-яким способом, така спортивна команда (кожен її
спортсмен, що бере участь у чемпіонаті) буде дискваліфікована з чемпіонату та не зможе
протягом року взяти участь у змаганнях, які проводяться під егідою Федерації бразильського джиу-джитсу України, незалежно від місця їх проведення. Реєстраційні внески
спортсменів такої спортивної команди при цьому не повертаються. Дискваліфікована
спортивна команда зобов’язується самостійно компенсувати завдані нею матеріальні
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збитки її спортсменам та спортсменам інших спортивних команд, якщо в результаті дій,
що мали наслідком дискваліфікацію, їм завдані матеріальні збитки. Для відновлення можливості (після одного року дискваліфікації) брати участь у змаганнях, така команда зобов’язана сплатити штраф на рахунок Федерації бразильського джиу-джитсу України у
розмірі 12 000 (дванадцять тисяч) гривень як добровільний благодійний внесок у розвиток бразильського джиу-джитсу на території України.
РОЗПОДІЛ ПО ПОЯСАХ

5.

5.1. Дорослі учасники чемпіонату поділяються на такі групи:
- Білі пояси
- Сині пояси
- Еліт-категорія (пурпурові, коричневі, чорні пояси з бразильського джиу-джитсу)
5.2. Забороняється участь спортсменів, які мають чорний/коричневий пояс із дзюдо і традиційного джиу-джитсу, а також званнями КМС/МС/МСМК із спортивного/бойового самбо,
панкратіону , вільної та класичної боротьбі в групі по білих поясах .Організатори залишають за собою право втручання в розподіл спортсменів у відповідні групи з метою запобігання участі кваліфікованих атлетів в групі по білих поясах.
6.

ВАГОВІ КАТЕГОРІЇ

6.1. Учасники змагань поділяються на такі вагові категорії:
Діти:
Дуже маленькі – 1 (2013 – 2014 р.н. включно) кг: -17;-20;-23;-26;-29;29+
Дуже маленькі – 2 (2011 – 2012 р.н. включно) кг: -20;-23;-26;-29;-32;32+
Малюки – 1 (2009 – 2010 р.н. включно), кг: -24;-27;-30;-33;-36;-39;39+;
Малюки – 2 (2007 – 2008 р.н. включно), кг: -27;-30;-33;-36;-39;-42;-45;-48; 48+
Підлітки-1 (2005 – 2006 р.н. включно), кг: -34;-38;-42;-46;-50;-54;-54+
Підлітки-2 (2003 – 2004 р.н. включно), кг: -40;-44;-48;-52;-56;-60;-64; 64+
Юніори (2001 – 2002 р.н. включно):
Чоловіки, кг: -58,5; -64; -69; -74; -79,3; -84,3; 84,3+ і абсолютна категорія
*Дівчата(Юніори) беруть участь в одній групі разом з Жінки (Дорослі), білі пояси
 Дівчата вікових груп Підлітки-1, Підлітки-2 за рішенням організаторів змагань
можуть змагатись окремо від хлопчиків залежно від вагових категорій, якщо в
цих вікових групах в одній ваговій категорії станом на 2 травня 2018 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-1 (до 2000 р.н. включно):
Білі пояси:
Чоловіки, кг: -64; -70; -76; -82,3; -88,3; -94,3; 94,3+ категорія
Жінки,кг: -49; -54;-58,5; -64; -69; 69+ кг і абсолютна категорія
Сині пояси:
Чоловіки, кг: -64; -70; -76; -82,3; -88,3; -94,3; 94,3+ кг і абсолютна категорія
*Жінки (сині пояси) беруть участь в одній груп і разом з Жінки(еліт-категорія)
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Еліт-категорія (пурпурові, коричневі, чорні пояси):
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
Дорослі-2 (чоловіки до 1983 р.н. включно):
Білі пояси:
Чоловіки, кг: -64; -70; -76; -82,3; -88,3; -94,3; 94,3+ кг і абсолютна категорія
Сині пояси:
Чоловіки, кг: -49; -54;-58,5; -64; -69; 69+ кг і абсолютна категорія
6.2. Якщо кількість учасників у ваговій категорії менше трьох, то дана категорія може бути об'єднана з наступною. 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. Забороняється об’єднувати вагові категорії у віковій групі «Діти - дуже маленькі малюки, підлітки-1, підлітки-2».
6.3. Якщо у категорії на збирається тільки три учасники, то перший поєдинок проводиться між
першим і третім учасником у жеребкуванні. Переможець поєдинку виходить у фінал. Потім
проводиться поєдинок між другим у жеребкуванні і переможеним в парі перший-третій. Переможець цього поєдинку виходить у фінал.
6.4. До участі у відкритій(абсолютній) ваговій категорії допускаються тільки дорослі спортсмени, які посіли призові місця(1, 2 і 3)у своїй ваговій категорії.
6.5. Поєдинки у відкритій(абсолютній) ваговій категорії НЕ проводяться для спортсменів-дітей
2002-2013 р.н. включно
6.6. Спортсмени можуть виступати в 2-х категоріях(своїй одній ваговій і відкритій без додаткової оплати.
6.7. Зважування проводиться в одягнутому гі (кімоно) із зав`язаним поясом один раз перед першим поєдинком, коли спортсмена викликають на килим. У випадку проведення змагань по
версії NO-GI, зважування проводиться в одягнутій екіпіровці, в якій він буде змагатись (футболці, шортах ,підтримуючих суглоби тейпів тощо), один раз перед першим поєдинком, коли
спортсмена викликають на килим
УВАГА :Дорослий учасник або юніор, який не потрапляє при зважуванні в заявлену
вагову категорію буде дискваліфікований і не зможе взяти участь у змаганнях (реєстраційний внесок при цьому не повертається) .При зважуванні дітей (2003 – 2014 р.н. включно)«допуск» у ваговій категорії складає 200 грамів. Спортсмен, який не потрапляє при зважуванні в заявлену вагову категорію(з урахуванням допуску), буде дискваліфікований і не
зможе взяти участь у змаганнях (реєстраційний внесок при цьому не повертається).
7.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

7.1. Змагання проводяться в особистому заліку, за олімпійською системою, з вибуванням після
програшу.
7.2. Спортсмени, що зайняли призові місця у своїх вагових категоріях ,нагороджуються унікальними медалями та дипломами.
7.3. Будь-яка особа може вільно здійснювати фото- та відео-зйомку чемпіонату за межами огороджувального бар’єру у глядацькому просторі. Якщо особа бажає здійснювати фото- та
відео-зйомку чемпіонату в зоні розминки спортсменів та/або в зоні проведення поєдинків,
вона має отримати попередній дозвіл на зйомку звернувшись за електронною адрессою
ukraine.bjjf@gmail.com цне пізніше ніж, за один день до початку проведення чемпіонату.
8.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ

8.1. Витрати по проведенню змагань, нагородження переможців та призерів несуть організатори змагань.
8.2. Всі витрати пов`язані з проїздом команд до місця проведення чемпіонату і назад, а також
розміщенням та харчуванням несуть організації, що відряджають спортсменів.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЧЕМПІОНАТ
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