1. Мета проведення семінару.
Семінар проводиться з метою:
- популяризації і подальшого розвитку Шотокан Карате-До версії WSKF в Україні;
- залучення до систематичних занять Шотокан Карате-До широких кіл молоді;
- подальшого поліпшення учбово-спортивної роботи в фізкультурних організаціях;
- підвищення рівня майстерності Шотокан Карате-До спортсменів, тренерів та суддів.
- залучення до активних занять фізичною культурою і спортом військовослужбовців,
працівників ЗС України та членів їх сімей, учасників бойових дій.
2. Термін та місце проведення.
Семінар з Шотокан Карате-До проводиться з 30 жовтня по 02 листопада 2020 року.
Місце проведення: м. Київ, вул Сирецька, 33, приміщення футзалу. День приїзду 29
жовтня 2020 р., день від’їзду 03 листопада 2020 р.
3. Керівництво проведенням семінару.
Загальне керівництво організацією проведенням семінару з Шотокан Карате-До
здійснюється Управлінням фізичної культури і спорту Міністерства оборони України
(далі-Управління) та Громадською Організацією „Федерація Шотокан Карате-До
України” (далі - Федерація). Безпосередня організація та проведення семінару
(залежно від місця проведення) покладається на Київський відокремлений підрозділ
Громадської Організації „Федерація Шотокан Карате-До України”.
Семінар проводять:
- семиразовий Чемпіон Світу, шеф-інструктор Всесвітньої Федерації Шотокан
Карате-До - Хітоши КАСУЯ, Японія, 9 Дан WSKF;
- в якості асистента-перекладача з японської мови - Ігор ЗОРІЙ, Україна, керівник
Українсько-Японського центру при НТБ НУ «Львівська політехніка», 3 Дан Шотокан
Карате-До WSKF, 3 Дан Кен-До AJKF, 5 Дан Іай-До AJKF;
- в якості асистента шеф-інструктор Федерації Шотокан Карате-До України – Сергій
ОСИНСЬКИЙ, Україна, 6 Дан WSKF.
4. Учасники семінару.
До участі у семінарі з Шотокан Карате-До допускаються спортсмени із АР Крим,
областей України та м. Києва і Севастополя.
5. Програма семінару.
Базова техніка Шотокан Карате-До WSKF.
Стандартизація ката WSKF.
Техніка куміте.
Атестація WSKF.
Розклад проведення семінару.
30.10.2020 р – 11:00-12:45 – реєстрація учасників;
30.10.2020 р – 13:00-16:00 – тренування;
31.10.2020 р – 13:00-16:00 – тренування;
01.11.2020 р – 13:00-16:00 – тренування;
01.11.2020 р – 16:00-18:00 – атестація WSKF;
02.11.2020 р – 16:00-19:00 - тренування
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6. Фінансування та умови прийому учасників семінару.
Витрати на організацію та проведення семінару (оренда спортивних споруд, медичне
обслуговування, окрім страхування) передбачаються за рахунок коштів Федерації.
Витрати по організації та проведенню семінару (проїзд в обох напрямках, розміщення
учасників, харчування, добові, збереження заробітної плати) за рахунок спонсорів та
організації, яка відряджає.
7. Підготовка спортивних споруд.
У відповідності 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”:
підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при
проведенні масових спортивних та культурно-видовищних заходів здійснює робоча
комісія, яка утворена відповідними обласними та державними адміністраціями м.
Києва.
Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку семінару
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення семінару.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність.
Федерація забезпечує дотримання учасниками заходу вимог інфекційного контролю у
відповідності до постанов Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року
«Про встановлення карантину та запровадження посилення протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та № 712 від 12 серпня 2020 року «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331 і від
22 липня 2020 р. № 641».
8. Заявки.
Попередні заявки на участь у семінарі надсилаються шеф-інструктору Громадської
організації
„Федерація
Шотокан
Карате-До
України”
Осинському
Сергію
Володимировичу за електронною адресою: osynskyi@ukr.net, моб тел. 097 298-36-79.

Це положення є офіційним викликом для участі в семінарі!

