
OPEN CUP UKRAINE WKF 2021 
Відкритий Кубок України з Кікбоксінгу WKF 2021 серед 

дорослих, юніорів, юнаків та дітей, 15-16 травня, м. Першотравенськ 
                                                                                                                                                                                     wkfukraine@gmail.com   

                                                                                                                                

Положення 
проведення Кубку України з кікбоксінгу серед дорослих,  юніорів, юнаків та дітей.  

                                                                                                   1. Цілі та завдання 

Кубок України  з Кікбоксінгу WKF проводиться з метою: 

 широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

 військово-патріотичного та спортивного виховання молоді; 

 подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 

 підвищення рівня майстерності спортсменів; 

 відбір сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях (Кубок Світу , Франція; 

Чемпіонат Европи WKF Нідерланди та Чемпіонат Світу WKF у Египті.); 

 активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

 підведення підсумків роботи в спортивних організаціях. 

  

2. Строки і місце проведення змагань 

Кубок України з Кікбоксінгу WKF проводиться  15-16 травня 2021 року  на базі  ДЮСШ «Шахтар», за адресою: м. Першотравенськ, 

Дніпропетровської обл, вул. Молодіжна, 40. 

                                                                 3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво організацією та проведенням змагань здійснюють «Світова Кікбоксінг Федерація України «WKF Ukraine» 

(далі – Федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення  Кубку України з Кікбоксінгу WKF покладається на Федерацію та на 
суддівську колегію, сформовану Федерацією 

4. Учасники змагань 

До участі у  змаганнях допускаються збірні команди WKF . 

Склад команди: необмежений. 

Вікові категорії учасників змагань: 

Майстри – 40 + 

Ветерани -  36-40 

дорослі (чоловіки або жінки) — 18 -36; 

Юніори – 16-17 років; 

Юнаки – 14-15 років; 

Юнаки – 12-13 років; 

Юнаки – 11-10 років. 

Діти – 8 – 9 років; 

Діти – 6 – 7 років; 

Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 

міжнародний 

термін 

Чоловіки Жінки Діти до 12 

років 

Юніорки Юніори 

Atomweight - -48 кг - - - 

Bantam weight -54 кг -50 кг - - -45 кг 

Feather 

weight 
-57 кг -54 кг -25 кг - -51 кг 

Light weight -60 кг -57 кг -30 кг -40 кг -55 кг 

Light Welter 

weight 
-63,5 кг -60 кг -35 кг - -59 кг 

Welter weight -67 кг -63 кг -40 кг -45 кг -63 кг 

Light middle 

weight 
-71 кг - -45 кг -51 кг -67 кг 

middle weight -75 кг -66 кг +45 кг -55 кг -71 кг 

Light Heavy 

weight 
-81 кг - - -59 кг -75 кг 

Cruiser 

weight 
-86 кг - - -63 кг -81 кг 

Heavy weight -91 кг +66 кг - +63 кг +81 кг 

Super Heavy 

weight 
+91 кг - - -  

 

дорослі – не нижче 1-го розряду,  юніори – не нижче 1-го розряду, юнаки – не нижче 1-го юнацького розряду. 



  

5. Характер заходу 

Змагання – особисто-командні, проводяться відповідно до Правил WKF. 

6. Програма проведення змагань 

Ченмпіонат Міста Першотравенська з Кікбоксінгу WKF проводиться  15 -16 травня 2021 року на базі  ДЮСШ «Шахтар», за адресою: м. 

Першотравенськ, Дніпропетровської обл, вул. Молодіжна, 40. 

Програма змагань: 

15 травня: зважування 

16 травня: 

10:00 –  урочисте відкриття змагань та початок поєдинків 

фінальні двобої у всіх розділах, нагородження переможців змагань; 

19:00 — 20:00 —  нагородження; 

Розділи 

 Сольні композиції; 

 Семі-контакт; 

 Лайт-контакт; 

 Фул - контакт; 

 Лоу- кік; 

  К-1; 

 Тайскій Бокс 

Вагові категорії згідно правил WKF. 

        7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 

“Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів”. 

8.  Спортивна форма та екіпірування. 

 Спортивна форма та екіпірування згідно правил WKF 

9. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у особистому заліку , нагороджуються медалями та дипломами Федерації відповідних ступенів. 

10. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників  

         Витрати, пов’язані з організацією і проведенням змагань: надання спортивного залу,оплата обслуговуючого персоналу,нагородження 

за рахунок міського відділу з питань молоді та спорту виконавчого комітету Першотравенської міської ради та КПНЗ «Першотравенська 

ДЮСШ «Шахтар». 

       Участь у змаганнях здійснюється за рахунок організацій, що відряджають. 

11. Строки та порядок подання заявок на участь у Кубку України з Кікбоксінгу WKF 

Попередні заявки на участь команди у  Кубку України   надсилаються не пізніше ніж за 7 днів до початку змагань на 

електронні адреси Федерації: 
wkfukraine@gmail.com 

контактні телефони: 

+38 0667555117– Казанцев Олексій Миколайович, президент Світової Кікбоксінг Федерації України, «WKF Ukraine». 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва 

структурних підрозділів АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, та лікарем лікарсько-фізкультурного диспансеру, копія паспорту, 
класифікаційні книжки, страхові поліси (дійсні на час проведення змагань), ідентифікаційний код. 

До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в установлений термін свою участь.  

 

 

http://wcff.info/wp-content/uploads/2018/02/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0.xlsx
http://wcff.info/wp-content/uploads/2018/02/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0.xlsx
mailto:wkfukraine@gmail.com

