III. Жарысты өткізу бағдарламасы
1. 1999-2000 ж.т., үлкен жасөспірімдер (қыздар мен ұлдар) арасындағы
Қазақстан Республикасының чемпионаты
(Азия чемпионатына іріктеу).
09:00-14:00
Командалар және тӛрешілердің келу күні
4 ақпан
09:00-15:00
Мандаттық комиссияның жұмысы
13:00-15:00
15:00-15:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:30-19:00

19:00- 19:30
5 ақпан

09:00- 09:30

10:00

16:00

Тӛрешілер семинары (теория және тәжірбие)
Тӛрешілер жиналысы (аккредитациалау)
Жаттықтырушылар мен ӛкілдердің жиналысы
Барлық салмақ дәреже бойынша жеребе
Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -46кг, -50кг, -55кг;
қыздар: -40кг, -44кг;
Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -46кг, -50кг, -55кг;
қыздар: -40кг, -44кг;
Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта ресми
салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -46кг, -50кг, -55кг;
қыздар: -40кг, -44кг;
Салмақ дәрежедегі жарыстың басталуы:
ұлдар: -46кг, -50кг, -55кг;
қыздар: -40кг, -44кг;
Ашылу салтанаты

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 1 күнінің қорытындысы
тӛрешілер алқасының жиналысы

18:30-19:00

Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -60кг,-66кг, -73кг;
қыздар: -48кг, 52кг,-57кг:

19:00- 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -60кг, -66кг, -73кг;
қыздар: -48кг, -52кг,-57кг:

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта ресми
салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -60кг,-66кг, -73кг;
қыздар: -48кг, -52кг,-57кг:

6 ақпан
10:00
Аяқталуы бойынша

бойынша

Салмақ дәрежедегі жарыстың басталуы:
жасӛспірімдер: -60кг,-66кг, -73кг;
қыздар: -48кг, -52кг, -57кг:
Жарыстың 2 күнінің қорытындысы
тӛрешілер алқасының жиналысы

бойынша

18:30-19:00

Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -81кг,-90кг,+90кг;
қыздар: -63кг, -70кг, +70кг:

19:00- 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -81кг,-90кг,+90кг;
қыздар: -63кг, -70кг, +70кг:

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта ресми
салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -81кг, -90кг, +90кг;
қыздар: -63кг, -70кг, +70кг:
Салмақ дәрежедегі арналған жарыстың басталуы:
жасӛспірімдер: -81кг, -90кг, +90кг;
қыздар: -63кг, -70кг, +70кг:
Қазақстан
Республикасы
чемпионатының
қорытындысы бойынша тӛрешілік алқасының
жиналысы;
Жаттықтырушылар мен ӛкілдердің жиналысы
(қорытынды бойынша)
Командалардын қайту күні

10:00
7 ақпан
Аяқталуы бойынша

8 ақпан

2. 1996-1997 ж.т., жастар (ұлдар мен қыздар) арасындағы Қазақстан Республикасының
чемпионаты
(Азия чемпионатына іріктеу).
09:00-14:00
Командалар және тӛрешілердің келу күні

18 ақпан

19 ақпан

09:00-15:00
13:00-15:00
15:00-15:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:30 - 19:00

Мандаттық комиссияның жұмысы
Тӛрешілер семинары (теория және тәжірбие)
Тӛрешілер жиналысы (аккредитациалау)
Жаттықтырушылар мен ӛкілдердің жиналысы
Барлық салмақ дәреже бойынша жеребе
Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -55кг, -60кг;
қыздар: -44кг, -48кг, -52кг.

19:00 - 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -55кг, -60кг;
қыздар: -44кг, -48кг, -52кг;

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -55кг, -60кг;
қыздар: -44кг, -48кг, -52кг;

10:00

Салмақ дәрежесінде жарыстың басталуы:
ұлдар: -55кг, -60кг;
қыздар: -44кг, -48кг, -52кг;

16:00

Ашылу салтанаты

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 1-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы.

18:30 - 19:00

Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -66кг,-73кг, -81кг;
қыздар: -57кг, -63кг, -70кг:

19:00 - 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -66кг,-73кг, -81кг;
қыздар: -57кг, -63кг, -70кг:

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ұлдар:-66кг,-73кг, -81кг;
қыздар: -57кг, -63кг, -70кг;

10:00

Салмақ дәрежесінде жарыстың басталуы:
ұлдар:-66кг,-73кг, -81кг;
қыздар: -57кг, -63кг, -70кг;

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 2-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы.

18:30 - 19:00

Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -90кг,-100кг,+100кг;
қыздар: -78кг, +78кг:
Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -90кг,-100кг, +100кг;
қыздар: -78кг, +78кг;

20 ақпан

19:00 - 19:30

21 ақпан

09:00- 09:30

10:00

Аяқталуы бойынша

22 ақпан

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -90кг,-100кг, +100кг;
қыздар: -78кг, +78кг;
Салмақ дәрежеге арналған жарыстың басталуы:
ұлдар: -90кг, -100кг, +100кг;
қыздар: -78кг, +78кг;
Қазақстан
Республикасы
чемпионатының
тӛрешілік алқасының жиналысы,
Ӛкілдердің
жиналысы
және
команда
жаттықтырушылар (қорытындысы бойынша)
Командалардын қайту күні

3. 1999-2000 ж.т., спорт-интернат оқушылар арасында Қазақстан Республикасының
чемпионаты
09:00-14:00
Командалар және тӛрешілердің келу күні
30 наурыз
09:00-15:00
Мандаттық комиссияның жұмысы
13:00-15:00
15:00-15:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:30 - 19:00

19:00 - 19:30
31 наурыз

10:00

Тӛрешілер семинары (теория және тәжірбие)
Тӛрешілер жиналысы (аккредитациалау)
Жаттықтырушылар мен ӛкілдердің жиналысы
Барлық салмақ дәреже бойынша жеребе
Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
жасӛспірімдер: -46кг, -50кг, -55кг, -60кг;
қыздар: -40кг, -44кг, -48кг, -52кг.
Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
жасӛспірімдер: -46кг, -50кг, -55кг, -60кг;
қыздар: -40кг, -44кг, -48кг, -52кг.
Салмақ дәрежеге арналған жарыстың басталуы:
жасӛспірімдер: -46кг, -50кг, -55кг, -60кг;
қыздар: -40кг, -44кг, -48кг, -52кг;

16:00

Ашылу салтанаты

Аяқталу бойынша

Жарыстың 1-ші күнінің қорытындысы
тӛрешілер алқасының жиналысы.

18:30 - 19:00

Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
жасӛспірімдер:-66кг., -73кг, -81кг, -90кг, +90кг;
девочки: -57кг, -63кг, -70кг, +70кг.
Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
жасӛспірімдер: -66кг.,-73кг, -81кг, -90кг, +90кг;
қыздар: -57кг, -63кг, -70кг, +70кг.

19:00 - 19:30

бойынша

10:00

Салмақ дәрежеге арналған жарыстың басталуы:
жасӛспірімдер:-66кг.,-73кг, -81кг, -90кг, +90кг;
қыздар: -57кг,-63кг, -70кг, +70кг;

Аяқталуы
бойынша

Қазақстан Республикасы чемпионатының тӛрешілік
алқасының жиналысы,
Ӛкілдердің
жиналысы
және
команда
жаттықтырушылар (қорытындысы бойынша)

2 сәуір
1-күн

10:00-13:00
16:00-19:00

Республикалық ашық жаттығу лагері.

3 сәуір
2-күн

10:00-13:00
16:00-19:00

Республикалық ашық жаттығу лагері.

1 сәуір

4 сәуір

Командалардын қайту күні

4. 2001 - 2002 ж.т., кіші жасөспірімдер (ұлдар мен қыздар) арасындағы ҚР чемпионаты
10 маусым

11 маусым

09:00-14:00

Командалар және тӛрешілердің келу күні

09:00-15:00
13:00-15:00

Мандаттық комиссияның жұмысы
Тӛрешілер семинары (теория және тәжірбие)

15:00-15:30

Тӛрешілер жиналысы (аккредитациалау)

16:00-17:00
17:00-18:00
18:30 - 19:00

Жаттықтырушылар мен ӛкілдердің жиналысы
Барлық салмақ дәреже бойынша жеребе
Салмақ дәрежесіндеі бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -38кг, -42кг, -46кг, -50кг;
қыздар: -36кг, -40кг, -44кг, -48кг;

19:00 - 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -38кг, -42кг, -46кг, -50г;
қыздар: -36кг, -40кг, -44кг, -48кг.
Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -38кг, -42кг, -46кг, -50кг;
қыздар: -36кг, -40кг, -44кг, -48кг;
Салмақ дәрежесінде жарыстың басталуы:
ұлдар: -38кг, -42кг, -46кг, -50кг;
қыздар: -36кг, -40кг, -44кг, -48кг.
Ашылу салтанаты

09:00- 09:30

10:00

16:00
Аяқталуы бойынша
18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -55кг, -60кг, - 66кг, - 73кг, +73кг;
қыздар: -52кг, -57кг, -63кг, +63кг;

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ұлдар: -55кг, -60кг, - 66кг, - 73кг, +73кг;
қыздар:-52кг, -57кг, -63кг, +63кг;

10:00

Салмақ дәрежесінде жарыстың басталуы:
ұлдар: -55кг,-60кг,- 66кг, - 73кг, +73кг;
қыздар:-52кг.,-57кг, -63кг, +63кг;

Аяқталуы бойынша

Қазақстан
Республикасы
чемпионатының
тӛрешілік алқасының жиналысы,
Ӛкілдердің
жиналысы
және
команда
жаттықтырушылар (қорытындысы бойынша)

12 маусым

13маусым

Жарыстың 1-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы.
Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ұлдар: -55кг, -60кг, - 66кг, - 73кг, +73кг;
қыздар:-52кг, -57кг, -63кг, +63кг;

Командалардын қайту күні

5. 23 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер (өтпелі) арасындағы ҚР чемпионаты

24 маусым

09:00-14:00

Командалар және тӛрешілердің келу күні

09:00-15:00

Мандаттық комиссияның жұмысы

13:00-15:00
15:00-15:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:30 - 19:00

Тӛрешілер семинары (теория және тәжірбие)
Тӛрешілер жиналысы (аккредитациалау)
Жаттықтырушылар мен ӛкілдердің жиналысы
Барлық салмақ дәреже бойынша жеребе
Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -60кг, -66кг, -73кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг;
Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -60кг, -66кг, -73кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг,.
Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ерлер: -60кг, -66кг, -73кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг;
Салмақ дәрежесінде жарыстың басталуы:
ерлер: -60кг, -66кг, -73кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг;
Ашылу салтанаты

19:00 - 19:30

09:00- 09:30

10:00

16:00
25 маусым

26 маусым

27 маусым

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 1-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы.

18:30 - 19:00

Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -81кг, -90кг, -100кг, +100кг;
әйелдер: -63кг, -70кг, -78кг, +78кг:

19:00 - 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -81кг, -90кг, -100кг, +100кг;
әйелдер: -63кг, -70кг, -78кг, +78кг:

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ерлер: -81кг, -90кг, -100кг, +100кг;
әйелдер: -63кг, -70кг, -78кг, +78кг;

10:00

Барлық салмақ дәрежсінде жарыстың басталуы:
ерлер: -81кг, -90кг, -100кг, +100кг;
әйелдер: -63кг, -70кг, -78кг, +78кг;

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 2 күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы
Командалардын қайту күні

6. Ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан Республикасының Чемпионаты мен Кубогы.
15 қараша

09:00-14:00

Командалар және тӛрешілердің келу күні

09:00-15:00

Мандаттық комиссияның жұмысы

13:00-15:00

Тӛрешілер семинары (теория және тәжірбие)

15:00-15:30
16:00-17:00

Тӛрешілер жиналысы (аккредитациалау)
Жаттықтырушылар мен ӛкілдердің жиналысы

17:00-18:00
18:30 - 19:00

Барлық салмақ дәреже бойынша жеребе
Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -60кг, -66кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг.
Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -60кг, -66кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг;

19:00 - 19:30

16 қараша

17 қараша

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ерлер: -60кг, -66кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг;

10:00

Салмақ дәрежесінде жарыстың басталуы:
ерлер: -60кг, -66кг;
әйелдер: -48кг, -52кг, -57кг;

16:00

Ашылу салтанаты

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 1-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы.

18:30 -19:00

Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -73кг,-81кг,-90кг;
әйелдер: -63кг, -70кг;

19:00 - 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -73кг,-81кг,-90кг;
әйелдер: -63кг, -70кг:

09:00- 09:30

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ерлер: -73кг,-81кг,-90кг;
әйелдер: -63кг, -70кг;
Салмақ дәрежесінде жарыстың басталуы:
ерлер: -73кг,-81кг,-90кг;
әйелдер: -63кг, -70кг;
Жарыстың 2-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы.
Салмақ дәрежесінде бейресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -100кг,+100кг;
әйелдер: -78кг, +78кг:

10:00
Аяқталуы бойынша
18:30 -19:00

19:00 - 19:30

Салмақ дәрежесінде ресми салмақ ӛлшеу:
ерлер: -100кг,+100кг;
әйелдер: -78кг, +78кг:

18 қараша

09:00- 09:30

10:00

19 қараша

20 қараша

Салмақ дәрежесінде жеребе бойынша қайта
ресми салмақ ӛлшеуі:
ерлер: -100кг,+100кг;
әйелдер: -78кг, +78кг:
Салмақ дәрежеге арналған жарыстың басталуы:
ерлер: -100кг,+100кг;
әйелдер: -78кг, +78кг:

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 3-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы

18:30 -19:00

Қазақстан Республикасының Кубогына бейресми
салмақ ӛлшеу:
ерлер: - 66кг, - 73кг, - 81кг, - 90кг, + 90кг;
әйелдер: - 52кг, -57кг, - 63, - 70кг, + 70кг;

19:00 - 19:30

Қазақстан Республикасының Кубогына ресми
салмақ ӛлшеу:
ерлер: - 66кг, - 73кг, - 81кг, - 90кг, + 90кг;
әйелдер: - 52кг, -57кг, - 63, - 70кг, + 70кг;

10:00

Қазақстан Республикасының Кубогы басталуы:
ерлер: - 66кг, - 73кг, - 81кг, - 90кг, + 90кг;
әйелдер: - 52кг, -57кг, - 63, - 70кг, + 70кг;

Аяқталуы бойынша

Жарыстың 4-ші күнінің қорытындысы бойынша
тӛрешілер алқасының жиналысы
Командалардын қайту күні

IV.
Өткізу шарты мен қатысатын ұйымдар.
1. Дзюдодан Қазақстан Республикасының барлық ресми және бейресми жарыстар дзюдодан
халықаралық федерациясының қолданыстағы тӛрешілік ережелері бойынша ӛткізіледі.
2. Қазақстан Республикасы облыстары және Алматы мен Астана қалаларының командалары
Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысуға рұқсат етіледі:
2.1. Командаға рұқсат беру 2015 жылғы Қазақстан Республикасы чемпионатының қорытындысы
бойынша жүзеге асырады. 2015 жылғы үлкен жасӛспірімдер ұлдар мен қыздар, жастар ұлдар мен
қыздар және ерлер мен әйелдер арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатында 1-6 орын
алған командалар аумақтық жарыстарда (Алматы мен Астана қалалары, облыстар) 1-3 орын алған
спортшыларға рұқсат етіледі. 2015 жылғы Қазақстан Республикасының чемпионатында 7-10 орын
алған командалар әр дәрежедегі салмақта 3 спортшы, 2015 жылғы Қазақстан Республикасының
чемпионатында 11-14 орын алған командалар әр дәрежедегі салмақта 2 спортшы, 2015 жылғы
Қазақстан Республикасының чемпионатында
15-16 орын алған командалар әр дәрежедегі
салмақта 1 спортшы ғана рұқсат етіледі.
2.2. 2001-2002 ж.т. кіші жасӛспірімдер (қыздар мен ұлдар) және 23 жасқа дейін ерлер мен әйелдер
арасында ҚР ӛтпелі чемпионатына аумақтық жарыстарда, 1-2 орын алған (Алматы және Астана
қалалары, облыстар) спортшыларға рұқсат етіледі.
2.3. 1999 – 2000 ж.т. спорт-интернаттар оқушылары (қыздар мен ұлдар) арасындағы командалар әр
дәрежедегі салмақта бір спортшы және ұлдар арасында екі салмақ дәрежесіне 2 спортшыдан, қыздар
арасында екі салмақ дәрежесіне 2 спортшыдан ұсынады.
2.4. Қазақстан Республикасы чемпионатын ӛткізетін аймаққа әрбір салмақ дәрежесінде қосымша 1
спортшыға рұқсат беріледі.

3. Қосымша жарыс халықаралық параолимпиядалық ережеге сәйкес мүгедек (конкурс емес)
спортшылар арасында ӛтеді.
№ Командалар
тізімі

2015
жылы
орын
алған
ерлер
мен
әйелдер

Спортш
ыларға
рұқсат
ету (адам
саны)

2015
жылғы
орын
алған
жастар

Спортшы
ларға
рұқсат ету
(адам
саны)

2015 жылы
орын алған
үлкен
жасөспірім
дер
мен
қыздар

Спортшыла
рға рұқсат
ету
(адам
саны)

1

Астана қаласы VIII

3

III

4

IV

4

2

Алматы
қаласы

III

4

V

4

VII

3

3

Ақмола
облысы

XIV

2

XVI

1

VIII

3

4

Алматы
облысы

XIII

2

VIII

3

I

4

5

Атырау
облысы

VI

4

IX

3

XII

2

6

Ақтӛбе
облысы

XII

2

XIII

2

XIV

2

7

ШҚО

IV

4

XII

2

XIII

2

8

БҚО

IX

3

VII

3

VI

4

9

Жамбыл
облысы

XV

1

XI

2

III

4

10 Қызылорда
облысы

V

4

II

4

II

4

11 Қарағанды
облысы

I

4

IV

4

V

4

12 Қостанай
облысы

XVI

1

XV

1

X

3

13 Павлодар
облысы

XI

2

XIV

2

XV

1

14 Маңғыстау
облысы

VII

3

VI

4

XI

2

15 СҚО

X

3

X

3

XVI

1

16 ОҚО

II

4

I

4

IX

3

3.1. Мынадай жағдайда Қызылорда облысының ресми жарыстарына іріктеу және облыстың
ӛтінішне сәйкес қосылған Байқоңыр қаласы аумағында тұратын спортшыларға ресми жарыстарға
рұқсат етіледі.

V.
Допингке қарсы бақылау
Барлық спортшылар ҚРБ, ҚРЧ, ҚРК допинг бақылауға ұшырайды, сонымен қатар Бүкіләлемдік
Допингке қарсы Ұйымның (одан әрі - БДҚҰ) нормаларына сәйкес барлық жас шамасы
дәрежелердің арасында республикалық жарыстар. Барлық спортшылар БДҚҰ допингке қарсы
кодексін сақтауы тиіс. Егер спортшылар БДҚҰ допингке қарсы кодексті бұзған жағдайда, допинг
сынақтан ӛтуден бас тарту немесе келмеуі, онда оларға БДҚҰ допингке қарсы кодексінің
(толықтай спортшыны жарыстан шығарып тастауға дейін) нормасына сәйкес жазалау шаралары
қолданылады.
VI. «Өтініш берудің мерзімі мен тәртібі» бөліміне қосымша
Өтінім нысаны.
1 тармақ. Бірінші өтінім (келу мерзімі мен сандық құрамы бойынша)
Ұсыну мерзімі: жарыстың басталуына дейін 14 күн бұрын
№ Облыс
атауы

Жауапты Келу кезеңі
өкілдің
аты-жөні

Команда
құрамы

соның ішінде
спортшы
жаттықтырушы

төре
ші

Қолы: Басшы
- 2 тармақ. Екінші өтінім (алдын-ала, атаулы)
Ұсыну мерзімі: жарыстың басталуына дейін 10 күн бұрын
- 3 тармақ Соңғы өтінім (түпнұсқа).
Ұсыну мерзімі: келу күні
№

Аты-жӛні
Туған Спортт Салмақ
(толығымен) жылы, ық
дәрежесі
айы,
атағы
күні

Қала,
ЕСҚ

Оқу/жұм
ыс орны

Үздік
нәтиже

Жаттықт Дәріг
ырушын ердің
ың аты- қолы
жӛні

Қолдар:
Облыстық спорт органды басшысы
Облыстық дзюдо федерациясының басшысы
Дене шынықтыру дәрігерлік диспансерінің бас дәрігері
Ескертпе:
1. Мандаттық комиссияны ӛту алдында екінші (алдын-ала, атаулы) ӛтінім сәйкес ӛтініш берген
командалар тізім құрамына ӛзгертулер енгізуге құқылы. Ертеректе жарысқа қатысушылардың ӛтініш
берілген жалпы санына енгізілген ӛзгертулер 10 пайыздан артық болмауы тиіс.
2. Мандаттық комиссияны ӛту кезінде қатысушы тұратын жерін ауыстырғандықтан екі жақтан
облыстық дзюдо федерациясының келісімін және тіркеуді растайтын анықтаманы ұсынуға тиіс.
3. ҚР құрама командасын толықтыру кезінде барлық жас бойынша спортшылардың жеке
жаттықтырушылары ресми жарыстарға қатысу туралы аумақтық командалардың ӛтінімде
кӛрсетілген жаттықтырушылар ғана есептеледі.
VII. Марапаттау
1. Ресми жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері (ел чемпионатары), сәйкес дәрежедегі
медальдар мен дипломдармен марапатталады.
2. Үздік тӛрешілер мен қызмет кӛрсететін қызметкерлер құрамы грамоталармен марапатталады.
VIII. Жарысты өткізуге басшылық ету
1. Ресми және республикалық жарыстарды және республикалық семинарларды ӛткізуге Қазақстан
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитеті және
«Дзюдо федерациясы» РҚБ жалпы басшылық етуді, жүзеге асырады.
2. Тікелей дайындыққа байланысты мәселелерді шешуді, жарыстарды ӛткізуді, жаттықтырушлыр
және тӛрешілер республикалық семинар ұйымдастыру комитетіне, жоғарыдағы іс-шараларды
ӛткізуді аумақтардағы спорт басқармасына және облыстық дзюдо федерациясына жүктеледі.
3. Жарыстың телекӛрсетілімі бойынша барлық құқықтар эксклюзивті түрде «Дзюдо федерациясы»
РҚБ жатады.

IX. ҚР аумағында өткізілетін бейресми жарыстар
1. Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері комитеті негізгі республикалық
және халықаралық жарыстарды күнтізбелік жоспарына («Дзюдо федерациясы» РҚБ) тиісті біліктілік
алған спорттық іс-шараларды енгізеді.
2. Халықаралық және республикалық маңызы бар бейресми жарыстарды жіктеуді Қазақстан
Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің келісімімен «Дзюдо федерациясы»
РҚБ бекітеді.
3. Бейресми жарыстарды жіктеуді облыстық және қалалық тұрғыда облыстық дзюдо федерациясы
мен аумақтық дене шынықтыру және спорт басқармасының келісімімен бекітіледі.
4. Қазақстан Республикасы аумағында ӛткізілетін барлық бейресми жарыстар ХДФ (Халықаралық
дзюдо федерациясы) және «дзюдо федерациясы» РҚБ қолданыстағы ереже бойынша ӛткізеді. Ӛткізу
бағдарламасы, қабылдау шарты ӛткізу ұйымының бекіткен ережесімен реттеледі, және тиісті спорт
органдармен келісіледі. Бейресми жарыстардың (6 бӛлім, 2,3 т.), бойынша Ережені жарыстың
деңгейіне тәуелді «Дзюдо федерациясы» РҚБ немесе облыстық дзюдо федерациясымен келісулі тиіс.
5.Тӛрешілер алқасының құрамын, бейресми халықаралық жарыстарды «Дзюдо федерациясы» РҚБ
бекітеді.
6.Тӛрешілер алқасының құрамын бейресми республикалық жарыстарды облыстық дзюдо
федерациясы аумағында ӛткізетін жарыстарды «Дзюдо федерациясы» РҚБ тӛрешілік комиссиясының
келісімімен бекітіледі.
7. Дербес шақыру қағазы бар тӛрешілердің (жолақы екі жаққа қарай, жолдағы тәулік ақы,
тамақтануы және жарыс күнінде орналасуы, жалақы) іс-сапар шығындарын жарыстың ұйымдастыру
комитеті кӛтереді.
8. 16 жасқа толған жасӛспірімдер арасындағы бейресми жарысқа қатысуға рұқсатты етуді жеке
куәлікті немесе құжаттың қабымен бірге фотосуреті бар анықтаманы немесе куәлікті рәсімдеуді
растайтын мандаттық комиссияға кӛрсетеді.
X. Қабылдау шарттары (шығын)
1. Жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау бойынша шығындарды (кубоктар,
медальдар, дипломдар) тӛрешілердің еңбек ақысы, мемлекеттік жаттықтырушы және команда
басшысының іс-сапар шығындары (жолақы, тәулік ақысы, қонақ үйде тұру) Спорт және дене
шынықтыру істері Комитетінің «ҰШҚ және СРД» РМКК жүзеге асырады.
2. Қатысушылармен, команда құрамындағы жаттықтырушылар мен тӛрешілер байланысты
шығындарды (екі жақтың жол шығындары, тәуліктік шығындар, жарыс және жаттықтырушылар мен
тӛрешілердің Республикалық семинары күндері тамақтану және орналасу шығындары) іс-сапарға
жіберетін ұйымдар кӛтереді.
3. Ресми республикалық жарыстарға және республикалық жаттықтырушылар семинарларға
тӛрешілер, бас тӛрешімен бас хатшы, жаттықтырушылар, т.б. мамандар, барлық іссапар шығындарын
(жолақы, тәулік ақысы, қонақ үйде тұру) «Дзюдо федерациясы» РҚБ есебінен.
4. Ресми жарыстардың ұйымдастырушылары болып табылатын аумақтық спорт органдары
Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «ҰШҚД және СР» РМКК
сметасында кӛзделмеген ресми жарыстарды ұйымдастырып, ӛткізумен тікелей байланысты келесі
шығындарды кӛтереді:
- баспахана және жарнама шығындары;
- жарыс ӛтетін спорт кешенді «Дзюдо федерациясы» РҚБ талаптарына сай безендіру (банерлар,
жарнамалар, маталармен және т.б.);
- жеңімпаздар мен жүлдегерлерді бағалы сыйлықтармен марапаттау;
- «Дзюдо федерациясы» РҚБ талаптарына сәйкес жарыстарды ӛткізу орындарын спорттық құрал
жабдықтармен қамтамасыз ету;
- секретариатты ұйымдық техникамен, телефон байланысымен және кеңсе тауарларымен жабдықтау;
- «Дзюдо федерациясы» РҚБ Атқарушы комитетін қабылдау;
- Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «ҰШҚД және СР» РМКК
сметасымен бекітілген сметадан асатын шығындар;
- ӛзге де шығындар.

XI. Өтінім берудің мерзімі мен тәртібі.
1. Алғашқы ӛтінім командалардың сандық құрамы келу мерзімдері бойынша, республикалық
жаттығу лагері және жарыстың кезеңі бойынша тұрғылықты орнын брондау үшін тиісті спорт
басқармасына (департаментке, комитетке) ресми жарыстар ӛтетін аумақта, жарыстың басталуына
дейін 14 күннен кешіктемей жолданады. (нысані беріледі)
Жоғарыда кӛрсетілген мерзімде алғашқы ӛтінім ұсынбаған ұйымдастырушылар команданы
орналастыруға жауапты болмайды.
2. Екінші (алдын-ала, атаулы) ӛтінім (нысані беріледі) judo_fkz@mail.ru электрондық пошта
арқылы жарыстың басталуына дейін 10 күннен кешіктірмей «Дзюдо федерациясы» РҚБ-нің
хатшылығына жібереді.
3. Соңғы ӛтінім (атаулы, түпнұсқа) келу күні мандаттық комиссияға ұсынылады (нысан беріледі).
XII. Рұқсат етуге міндетті және қосымша шарттар.
1. «Дзюдо федерациясы» РҚБ мүшесі және Қазақстан Республикасының азаматы болып
табылатын спортшылар ресми жарыстарға (барлық жас бойынша ел чемпионатында) қатысуға рұқсат
етіледі.
2. Мандаттық комиссияға ӛтуге арналған міндетті түрдегі құжаттардың тізбесі:
2.1. Облыстық жарыстарды ӛткізу бойынша хаттамалар (2 дана.)
2.2. Атаулы ӛтініш-түпнұсқасы (пішімі беріледі), аумақтық дене шынықтыру және спорт
басқармасы, облыстық дзюдо федерациясы мен медициналық ұйымдары (2 данада түпнұсқада, бӛлек
ерлер мен әйелдер командасы) растаған.
2.3. Жеке куәлік (немесе 16 жасқа толмаған спортшылардың тууы туралы куәлігі,
фотосуретімен бірге оқу орнынан мӛрмен расталған анықтама);
2.4. Әр спортшыға «Халыққа қызмет кӛрсету орталығынан» мекен-жайы туралы анықтамасы
болуы тиіс;
2.5. Келесі тӛмендегі регламенттелген жас шамасына толмаған қатысушыларға ата-аналардың
рұқсатыменен, нотариалды расталған және дәрігердің қосымша анықтамасын ұсынуы қажет:
- 1999-2000 ж.т. үлкен жасӛспірімдер (ұлдар мен қыздар) арасындағы ҚР чемпионатында 2001 ж.т.
спортшылырға, 2002 ж.т. және одан кіші қатысуға рұқсат етілмейді;
- 1996-1997 ж.т. жастар (ұлдар мен қыздар) арасындағы ҚР чемпионатында 1999 ж.т.сортшыларға,
2000 ж.т. және одан кішіге қатысуға рұқсат етілмейді;
-2001-2002 ж.т. кіші жасӛспірімдер (ұлдар мен қыздар) арасындағы ҚР чемпинатында 2003 ж.т.
спортшылырға, 2004 жылғы және одан кіші қатысуға рұқсат етілмейді;
- ерлер мен әйелдер (ерлер мен әйелдер) арасындағы ҚР чемпионатында 1999 ж.т. спортшылырға,
2000 жылғы және одан кіші қатысуға рұқсат етілмейді;
- 23 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер арасындағы ҚР чемпионатында 1999 ж.т. спортшылырға, 2000
ж.т. жылғы және одан кіші қатысуға рұқсат етілмейді;
3. Міндетті және қосымша рұқсат ету шарттарының тізбесі:
3.1. Ресми жарыстарға қатысатын әрбір аумақтық команда (ерлер мен әйелдер бӛлек) ӛзінің
құрамында 1 тӛрешіге ӛтініш беруге тиіс.
(Дербес шақыру қағазы бар тӛреші команда құрамында ӛтініш бере алмайды).
3.2. Мандаттық комиссиядан ӛту үшін, екінші (алдын-ала, атаулы) ӛтінім берілмеген командаға
рұқсат етілмейді.
3.3. ДЗЮДОГИ. Қатысушылар барлық ресми жарыстарда 2 дзюдоги (көк және ақ) (қазақ тілінде
және и ҚР ДФ демеушіліктері кӛрсетілген) қай облысқа қатыстылығы туралы жапсырма болуға тиіс.
ҚР ДФ «FDK.KZ» сайтында үлгілері бар.

