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KYIV OPEN - це один з наймасштабніших турнірів з карате в 
Україні та східній Європі. Змагання вперше пройшли в 
далекому 2003 році, а вже наступного року отримали статус 
міжнародних. 

Організатори змагань завжди докладали максимум зусиль, щоб 
гості, спортсмени та вболівальники нашого виду спорту 
пишались нагородами, здобутими на київському татамі. 

Нещодавно вид спорту карате потрапив до олімпійської 
програми в Токіо у 2020-му році. Це дало нам величезний 
поштовх у розвитку і поставило перед нами нові виклики. 
Впевнений, що Kyiv Open, з його потужною конкуренцією — це 
турнір, де закаляється характер спортсменів і підтверджується 
статус лідерів карате. 

До зустрічі у Києві, на 15му турнірі з карате KYIV OPEN 
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1. ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Міжнародний турнір з карате XV KYIV OPEN відбудеться у м. Києві 
16 травня 2021 року у спортивному комплексі НТУУ "КПІ імені І.І. 
 Сікорського", за адресою: вул. Верхньоключова, 1/26. 

 

 

2. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

ДАТА ПОДІЯ 
14 травня 
(п’ятниця) 
15:00 – 
18:00 

Офіційна реєстрація учасників 
Вул. Польова, 21, ДЦ Лагода, конференц-зала 
№2 

14 травня 
(п’ятниця) 
10:00 – 
14:00 

Тренерський навчально-атестаційний 
семінар 
Вул. Польова, 21, ДЦ Лагода, конференц-зала 
№1 

16 травня 
(неділя) 
09:00 – 
20:00 

Змагання у всіх категоріях 
Вул. Верхньоключова, 1/26, ЦФВС НТУУ "КПІ 
імені І.І. Сікорського" 

 

 

https://goo.gl/maps/Tk3F2nmWkWkeKkKC6
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3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі допускаються збірні команди клубів. Для українських 
команд та учасників обов’язковим є членство в ВГО «Українська 
Федерація Карате», а для іноземних команд та спортсменів, 
обов’язковим є членство в національній федерації WKF країни, яку 
вони представляють.  

Кожен учасник повинен мати страховий поліс на час проведення 
змагань. 

Вік учасників визначається датою першого дня проведення 
змагань: 16.05.2021 р. 

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗМАГАННЯ 

Реєстрація на змагання учасників, тренерів та офіційних осіб 
здійснюється виключно через електронну систему 
обслуговування турнірів Федерації, за посиланням 
https://kyivopen2021.myuventex.com/  
 

Період реєстрації:   
26.04.2021 – 10.05.2021 

 
Змагання відбудуться на 6 татамі. 
Ліміт учасників змагань: 720 чол. 

Спортсмени можуть приймати участь  
виключно у своїх вагових та вікових категоріях. 

 

5. КАТЕГОРІЇ  

Ката 

Жінки: 6-7 років, 8-9 років, 10-11 років, 12-13 років, Дорослі. 

Чоловіки: 6 років, 7 років, 8 років, 9 років, 10 років, 11 років, 12-13 
років, Дорослі. 

https://kyivopen2021.myuventex.com/
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Для категорій Дорослих в Ката змагання проводяться за 
правилами WKF (Kata Point System) 

Куміте 

Жінки:  

6 років – Фантом,  

7 років – Фантом; 

8-9 років – до 25 кг, до 29 кг, понад 29 кг; 

10-11 років – до 33 кг, до 39 кг, понад 39 кг; 

12-13 років – до 42 кг, до 47 кг, понад 47 кг; 

Дорослі – до 50 кг, до 55 кг, до 61 кг, до 68 кг, понад 68 кг. 

Чоловіки:  

6 років – Фантом,  

7 років – Фантом; 

8  років – до 27 кг, до 30 кг, понад 30 кг; 

9 років – до 29 кг, до 33 кг, понад 33 кг; 

10-11 років – до 30 кг, до 34 кг, до 39 кг, до 44 кг, понад 44 кг; 

12-13 років – до 40 кг, до 45 кг, до 50 кг, до 55 кг, понад 55 кг; 

Дорослі – до 60 кг, до 67 кг, до 75 кг, до 84 кг, понад 84 кг. 

 

 

Зважування та перевірка учасників  
відбудеться за 60 хв,  

до початку відповідної категорії 
 

 

7. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться за правилами спортивних змагань з 
карате, затверджених Українською Федерацією Карате - 
https://karate.ua/competitions/rules  

https://karate.ua/competitions/rules
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Спорядження спортсменів всіх вікових категорій повинно бути 
затверджених WKF брендів: https://www.wkf.net/karateprotections  

 
8. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРІВ 

Голова оргкомітету змагань:  

Анатолій Сальник, тел: +380 97 747 0203, email: as@shogun.com.ua 

 
Технічна підтримка он-лайн реєстрації:  

Uventex Labs, email: support@uventex.com  

 

9. ФІНАНСУВАННЯ 

Благодійний стартовий внесок за кожну категорію – 600 грн. 

ID-картка УФК за 2021 рік – 100 грн.  

Депозит при подачі протесту – 3000 грн.  

https://www.wkf.net/karateprotections
mailto:as@shogun.com.ua
http://www.uventexlabs.com/
mailto:support@uventex.com

