
ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні Президії 

Національної федерації 

бойового хортингу України 

Протокол № 12 від 20.09.2021 р. 

Президент федерації 
 

 

 

                                       Е. А. Єрьоменко 
 

"____"______________2021 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ 

з бойового хортингу 
 

 

 

 
 

 

 

Київ – 2021 



 2 

ВСТУП 

Бойовий хортинг є національним професійно-прикладним видом спорту 

військовослужбовців та правоохоронців, а також інших силових структур 

України. Він є важливою складовою патріотичного, культурного та духовного 

виховання дітей та молоді, відродження та розвинення спортивних, оздоровчих 

і бойових традицій українського народу, зміцнення здоров’я, розвитку 

фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини шляхом 

залучення населення до участі у змаганнях з бойового хортингу. 

Правила змагань з виду спорту бойовий хортинг (далі за текстом – 

Правила) розроблені і діють на основі досвіду та напрацювань у змішаному 

виді єдиноборства, розраховані на спортсменів різного віку. В основній частині 

Правил зазначені вікові групи та вагові категорії учасників змагання, які 

змагаються між собою за даними Правилами в різних розділах змагань. Розділи 

змагань з бойового хортингу поділяються на контактні та умовно-контактні. До 

контактних розділів змагань з бойового хортингу входять: «Рукопашна 

сутичка», «Борцівська сутичка», «Самозахист». Умовно-контактним розділом 

змагань з бойового хортингу є розділ «Форма». 

Характеристика контактних розділів змагань 

Розділ «Рукопашна сутичка» є провідним розділом, основою та 

візитною карткою бойового хортингу, в якому змагальна сутичка проводиться 

за один відведений час. Змагання проводяться із застосуванням прийомів 

змішаного стилю: ударної та кидкової техніки у стійці й партері.  

В дитячо-юнацьких вікових групах 6–7, 8–9, 10–11, 12–13 років на 

змаганнях немає ударів руками в голову. Це зроблено з метою упередження 

отримання небажаних ударів по голові в дитячому віці, і щоб батьки малюків 

не боялися приводити дітей в спортивні зали бойового хортингу, де за цим 

уважно слідкують. Для спортсменів кадетського віку 14–15 років надається 

техніка ударів в голову при захисному екіпіруванні – шолом та рукавиці, для 

укріплення та розвитку техніки нанесення ударів, захисту від ударів в голову, 

для того, щоб спортсмени-початківці набували навичок нанесення ударів та 

захисту від ударів в голову.  

Таким чином, дані Правила змагань дозволяють спортсмену також 

отримати навички самооборони. Навіть у сутичці, де є боротьба з ударами 

ногами та руками в тулуб, молодші юнаки, юнаки, кадети, юніори вдягають 

захисні протектори на гомілки, щоб не травмувати ноги при контакті з 

суперником. Підготовка юних спортсменів до реальних сутичок проводиться 

поступово. Діти, молодші юнаки, юнаки та старші юнаки контактні сутички 

проводять у зазначеному Правилами змагальному костюмі – хортовці (куртка з 

поясом і штани), що захищає шкіру дитини від потертостей, шкіряних 

подразнень, які можуть статися при зіткненні з суперником у сутичці, та з 

метою дотримання «Правил спортивної гігієни бойового хортингу». 

Змагання серед жінок проводяться за правилами, як і для чоловічої статі, 

дозволені удари в тулуб і боротьба та обов'язково проводяться в захисному 

екіпіруванні, що складаються з комплекту: протектору грудей з пластиковими 

вставками, протекторами на гомілки та пах. Жінка може навчитися захищати 
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себе, може досягти високих спортивних результатів, але при цьому залишитися 

гарною і фізично здоровою як майбутня мати. 

Починаючи з кадетської вікової групи 14–15 років змагання з бойового 

хортингу можуть проводитися в абсолютній ваговій категорії. При цьому важкі 

та найбільш вольові спортсмени мають можливість перевірити себе серед всіх 

спортсменів свого віку. 

Вагові категорії в змаганнях з бойового хортингу серед дорослих 

охоплюють усіх бажаючих спортсменів і справедливо порівнюють їх у сутичці 

за даними Правилами: жіночих – 8 (вісім) категорій та абсолютна, чоловічих – 

9 (дев'ять) вагових категорій та абсолютна. 

У змаганнях, якщо не виявився переможець за основний час сутички, 

надається додаткова одна хвилина, а у випадку нічиєї по її закінченні – 

призначається вирішальний час до першої технічної дії одного зі спортсменів, 

що і визначає його переможцем. 

У розділі «Борцівська сутичка» спортсменам дозволений широкий 

арсенал кидкової техніки, елементів боротьби як у стійці, так і в партері, 

застосування всіх можливих захватів, утримань, больових прийомів на руки: 

зап’ястний, ліктьових та плечовий суглоб, больових прийомів на ноги: 

надп’ятково-гомілковий, колінний та тазостегновий суглоб, а також весь 

арсенал задушливих прийомів як за допомогою рук та ніг, так і за допомогою 

одягу. В даному розділі проводиться борцівська сутичка в одязі – захватній 

щільній хортовці: куртка, підперезана поясом, і штани. Даний розділ змагань 

позитивно впливає на рівень швидкісної підготовки з опором та швидкісно-

силову витривалість спортсменів. 

У розділі «Самозахист» змагання проводяться в особистому розряді, де 

учасник демонструє прийоми самозахисту на асистентах, які здійснюють напад 

певними технічними діями за завданням суддів. Суть змагань полягає у 

виявленні пар спортсменів, які володіють найкращою технікою самозахисту, 

шляхом оцінювання рівня їх майстерності під час виступів. Змагання 

проводяться окремо для чоловіків та жінок, а також для представників різних 

вікових та вагових категорій. У розділі «Самозахист» спортсмени також 

демонструють вільні та заздалегідь підготовлені ними окремі прийоми і 

комплекси прийомів самозахисту без зброї та з імітаційною зброєю. В даному 

виді змагань виховується почуття дистанції, реакції, автоматизму при 

проведенні прийомів. У виступі спортсмена присутній елемент творчості, в 

нього можуть бути включені коронні прийоми та епізоди поєдинків, 

демонстрація базової техніки, демонстрація захватів, кидків, больових, 

задушливих прийомів, групові сутички, захист від одного нападника та групи 

нападників. 

Характеристика умовно-контактного розділу змагань «Форма» 

В розділі «Форма» спортсмен сутичку не проводить, демонструє базові 

технічні вправи, але однозначно такі вправи готують спортсмена до 

контактного поєдинку. Розділ «Форма» передбачає точне виконання 

розроблених та обумовлених комплексів прийомів техніки бойового хортингу. 

Тому всі форми в бойовому хортингу розроблені та укомплектовані з реальних 

комбінацій сутички і виконуються тільки в бойовій стійці. Форми на змаганнях 
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виконуються в особистому розряді. Даний розділ змагання позитивно впливає 

на розвиток спеціальних фізичних якостей: пластики, координації, швидкісно-

силової підготовки. 

Дотримання етикету бойового хортингу 

1. Змагання з будь-якого розділу бойового хортингу проводяться з 

дотриманням спортивної дисципліни кожного представника команди, тренера, 

секунданта, судді, учасника, інших осіб, які запрошені на змагання. Змагальні 

процедури супроводжуються з дотриманням положень «Етичного кодексу 

бойового хортингу», гідного доброзичливого поводження серед учасників 

спортивних змагань. 

2. Дії, що призводять до втрати престижу бойового хортингу:  

– симуляція одержання травми чи будь-які спроби перебільшення ступеня 

отриманої травми (посилені видихи через ніс, розтирання травмованої ділянки 

тощо) з метою одержання переваги над суперником; після отримання одним зі 

спортсменів травми Рефері не повинен поспішати з оголошенням оцінки 

атакуючої дії з метою спостереження за травмованим спортсменом і надання 

правильної оцінки ознакам травми; 

– навмисне нанесення чи спроба нанесення травми супернику; 

– грубе чи недисципліноване поводження як учасника, так і будь-якого 

члена офіційної делегації на змаганнях. 

3. Учасникам змагань забороняється виконувати будь-які дії релігійного 

характеру під час проведення змагань у змагальній зоні та апелювати щодо 

релігійних, расових чи політичних переконань. 

4. Під час проведення змагань усім його учасникам та офіційним особам 

забороняється куріння, вживання алкоголю і наркотичних речовин у спорудах, 

де проходять змагання, та на території, прилеглій до них. 



 5 

РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1. Правила змагань з бойового хортингу є єдиними чинними на території 

України правилами змагань з бойового хортингу, визначають основні засади 

організації та проведення спортивних змагань, що проводяться на території 

України відповідно до встановлених міжнародних критеріїв і стандартів 

оцінювання з метою здійснення чесного і неупередженого суддівства. 

2. Ці Правила розроблені відповідно до Правил Всесвітньої федерації 

бойового хортингу – World Combat Horting Federation (WCHF). 

3. Вимоги цих Правил стосуються всіх рівнів змагань, які проводяться з 

бойового хортингу на території України. Вимоги цих правил не поширюються 

на організацію та проведення міжнародних змагань на території України. 

4. У Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях: 

1) Всесвітньої федерації бойового хортингу (далі – WCHF); 

2) Громадська спілка «Національна федерація бойового хортингу 

України» – НФБХУ (далі – Федерація); 

3) Правила спортивних змагань з бойового хортингу (далі – Правила); 

4) Інші терміни, що вживаються у цих Правилах наведені в Законі 

України «Про фізичну культуру і спорт». 

5. Правила є основним нормативним документом, що регламентує 

порядок організації, проведення та підведення підсумків змагань з бойового 

хортингу, визначає систему, порядок та умови змагальної діяльності, систему 

суддівства змагань. Правила є основними для змагань серед учасників усіх 

нижче перерахованих вікових груп як чоловічої, так і жіночої статі, визначають 

як загальні підходи до підготовки та проведення змагань з бойового хортингу, 

так і враховують специфіку змагань за окремими розділами з даного виду 

спорту. 

6. За своїм масштабом змагання розподіляються на ранги: міжнародний (І, 

ІІ), національний (ІІІ, ІV), обласний та міський (V), інші (VI). 

До міжнародних (І, ІІ ранг) входять: чемпіонат світу, Кубок світу, 

чемпіонат Європи, Кубок Європи, міжнародний турнір категорії «А». 

До національних (ІІІ, ІV ранг) входять: чемпіонат України, Кубок України. 

До обласних та міських (V ранг) входять: чемпіонат області, чемпіонат 

міста, чемпіонат району, чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства 

(ФСТ). 

7. Характер змагань у кожному окремому випадку визначається 

Регламентом змагань. Змагання проводяться згідно до пунктів Регламенту про 

проведення відповідного спортивного змагання, що визначає умови його 

проведення та затверджується організатором. 

8. Регламент змагань не може суперечити Правилам змагань. 

9. Ключові визначення щодо даних Правил: 

1) рукопашна сутичка – це спортивний двобій з фізичним контактом двох 

суперників, що використовують техніко-тактичний арсенал бойового хортингу, 

регламентований офіційними Правилами; 
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2) борцівська сутичка – це спортивна сутичка з контактом двох суперників, 

що використовують арсенал прийомів боротьби без ударної техніки, 

регламентований офіційними Правилами; 

3) демонстраційна сутичка – це контрольована сутичка з обмеженим 

контактом двох спортсменів у якості учасника і асистента, що використовують 

обумовлений техніко-тактичний арсенал захисних та контратакувальних дій, 

регламентований офіційними Правилами; 

4) форма – це індивідуальна формальна вправа імітаційного характеру, що 

укладає в собі ідею реальної рукопашної сутички з кількома супротивниками, яка 

представляє собою стандартну комбінацію технічних прийомів, виконувану за 

визначеною траєкторією у строго встановленій послідовності. 

10. Суддівська колегія Федерації має дотримуватись вимог Правил, а також 

у встановленому порядку вносити пропозиції щодо змін та доповнень до них. 

Виключне право затвердження змін до Правил має Президія Федерації. Зміни 

протягом 3 днів, з дня прийняття рішення мають бути доведені до всіх членів 

Федерації. Зміни Правил вступають у силу протягом 10 днів з дня їх прийняття. 

11. Здійснення антидопінгового контролю у спорті визначається Законом 

України «Про антидопінговий контроль у спорті» та Міжнародною конвенцією 

про боротьбу з допінгом у спорті. 

12. Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної», офіційною мовою у процесі організації і 

проведення змагань з бойового хортингу всеукраїнського, обласного та 

місцевого значення на території України є державна мова – українська. Мовою 

нормативних актів, змагальної документації, діловодства секретарів, 

оформлення спортивних команд, навчання суддів, виховних заходів, робочого 

спілкування щодо професійної діяльності, передбаченої цими Правилами є 

українська мова. 

13. Невід'ємною частиною даних Правил є Додатки до них. 

14. Рішення в ситуації, що не визначена цими Правилами приймається 

Головним суддею змагань і є остаточним. 

 

Стаття 2. Розділи проведення змагань 

1. Змагання з бойового хортингу проводяться у розділах: «Рукопашна 

сутичка», «Борцівська сутичка», «Самозахист», «Форма». 

Всі розділи змагань з бойового хортингу поділяються на контактні й 

умовно-контактні. 

Контактні розділи: «Рукопашна сутичка», «Борцівська сутичка», 

«Самозахист». 

Умовно-контактний розділ: «Форма». 

1.1. Розділ «Рукопашна сутичка» – два учасники сутички проводять між 

собою вільну сутичку із дозволеною ударною та кидковою технікою в стійці та 

партері, відповідно до затверджених Правил і Регламенту змагань. 

1.2. Розділ «Борцівська сутичка» – два учасники сутички проводять між 

собою вільну борцівську сутичку в одязі (куртка, штани, пояс) із дозволеною 

тільки кидковою технікою в стійці та партері, відповідно до затверджених 

Правил і Регламенту змагань. 
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1.3. Розділ «Самозахист» – учасник на асистенті демонструє прийоми 

самооборони із дозволеною ударною і кидковою технікою в стійці та партері, 

відповідно до затверджених Правил і Регламенту змагань. 

1.4. Розділ «Форма» – всі учасники даного розділу змагаються між 

собою, виконуючи формальні комплекси бойового хортингу відповідно до 

стандартів, визначених Всесвітньою федерацією бойового хортингу та Правил. 

Змагання в розділі «Форма» проводяться в якості окремої дисципліни в 

особистому і парному розрядах, де задану Арбітром хорту форму виконує один 

учасник самостійно або пара учасників синхронно. 

2. Учасник змагання в одному розділі може бути допущений до участі у 

змаганні в іншому розділі чи декількох інших розділах змагань. 

 

Стаття 3. Організація змагань 

1. Змагання з бойового хортингу в усіх розділах проводяться за чинними 

Правилами. 

2. Для якісної підготовки і проведення на високому рівні змагань 

формується Оргкомітет. Оргкомітет затверджує в установленому порядку план 

підготовки та проведення змагань та здійснює заходи, спрямовані на його 

виконання, у тому числі щодо: підготовки й облаштування хортів (змагальних 

майданчиків), місць зберігання інвентарю, розташування транспортних засобів; 

розміщення, харчування і медичного обслуговування учасників і суддів; 

інформаційного забезпечення змагань, популяризації бойового хортингу як 

виду спорту, поширення відомостей про змагання у засобах масової інформації. 

3. При відсутності Оргкомітету його обов'язки покладаються на 

організацію, що проводить змагання. 

4. Офіційне висвітлення інформації про змагання в друкованих та 

інтернет-ресурсах мають право тільки представники ЗМІ, акредитовані 

Оргкомітетом змагань. Фото- та відеозйомку поблизу хорту можуть проводити 

тільки акредитовані представники ЗМІ. 

5. Для якісного проведення змагань Федерація, що проводить змагання, 

має створити Оргкомітет змагань не пізніше: 

міжнародних змагань – за 9 місяців до їх початку, у тому числі за 1 місяць 

на постійній основі; 

всеукраїнських змагань – за 4 місяці до їх початку, у тому числі за 3 тижні 

на постійній основі; 

обласних, міських, клубних змагань – за 3 місяці до їх початку, у тому 

числі за 2 тижні на постійній основі. 

6. Персональний склад оргкомітету та кандидатура Голови оргкомітету 

затверджуються Президією Федерації, що проводить змагання. 

7. Оргкомітет діє на підставі договору про проведення і забезпечення 

змагань з організацією, що проводить змагання, з місцевими організаціями 

фізичної культури та спорту, з іншими компетентними організаціями і має 

забезпечити виконання таких робіт: 

– документальна база змагань, у тому числі нормативні документи 

(регламент, додаткова офіційна інформація, сценарії урочистого відкриття і 

закриття змагань, а також церемонії нагородження, фінансовий регламент, план 
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заходів з проведення змагань тощо) та технічні документи, що безпосередньо 

стосуються проведення змагань (протоколи, бланки тощо); 

– фінансове забезпечення змагань, у тому числі залучення спонсорів, 

підписання відповідних договорів; 

– матеріально-технічне забезпечення змагань (місце проведення змагань, 

інвентар та обладнання, оргтехніка та витратні матеріали); 

– забезпечення прийому учасників та суддів (проживання, харчування, 

доставка до місць проведення змагань, зустріч на вокзалі, культурна програма 

тощо); 

– інформаційно-рекламне забезпечення змагань (друковані видання, 

преса, радіо і телебачення, трансляції в мережі Інтернет урочистого відкриття 

та закриття змагань, забезпечення інтерв’ю, прес-конференції тощо); 

– забезпечення суддівства змагань (разом із Суддівською колегією), 

залучення місцевих суддів для суддівства та виконання технічних функцій, 

створення умов для проведення суддівських семінарів тощо. 

8. Обов'язки кожного члена Оргкомітету мають бути чітко визначені та 

своєчасно доведені до його відома; кожен член Оргкомітету персонально 

відповідає за доручену йому ділянку роботи; члени Оргкомітету мають 

виявляти ініціативу і використовувати усі можливості для попередньої реклами 

і кращої організації змагань. 

9. Оргкомітет готує Регламент змагань під керівництвом Голови 

Оргкомітету. Регламент затверджується керівником організації, що проводить 

змагання, і через структурні підрозділи Федерації доводиться до учасників: 

– всеукраїнських змагань – за 2 місяці до початку змагань; 

– обласних, міських, клубних – за 1 місяць до початку змагань. 

 

Стаття 4. Кваліфікації проведення змагань 

1. Проведення змагань з бойового хортингу можна розділити за 

наступними кваліфікаціями: особисті; особисто-командні, командні. 

2. Кваліфікації проведення змагання обов'язково вказується у 

відповідному Регламенті змагань. 

3. Особисті змагання визначають результати кожного спортсмена, за які 

надається відповідне місце. В особистих змаганнях визначаються зайняті 

учасниками місця в розділах, вікових групах і вагових категоріях відповідно до 

Регламенту змагань. 

4. У командних змаганнях визначаються тільки командні місця. Командні 

змагання – індивідуальні результати кожного спортсмена зараховуються 

команді в цілому. За сумою результатів визначаються результати та місця 

команд-учасниць змагань. 

5. В особисто-командних змаганнях визначаються як місця, зайняті 

учасниками індивідуально, так і результати заявлених команд. 

 

Стаття 5. Методи проведення змагань 

1. Метод проведення змагань обов'язково має бути зазначений у 

відповідному Регламенті змагань. 
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2. Змагання з розділів «Рукопашна сутичка» і «Борцівська сутичка» 

можуть проводитися наступними методами: 

– методом прямого вибування (олімпійська система) – з вибуванням тих, 

хто програв після однієї поразки, якщо учасники виступають у двох підгрупах. 

Учасники змагань, які програли сутичку за вихід у фінал, беруть участь у 

сутичках за третє місце, але у змаганнях без розради сутички за третє місце не 

проводяться, присуджується два третіх місця; 

– коловим методом (за коловою системою) – кожний учасник (команда) 

змагається з кожним учасником (командою); 

– змішаним методом – змагання проводяться з використанням різних 

систем визначення переможця. 

3. Система проведення змагань з розділів «Самозахист» і «Форма»: 

1) змагання з розділів «Самозахист» і «Форма» проводяться в три кола; 

2) за результатами першого кола визначаються 8 або 16 (застосовується в 

разі великої кількості учасників) кращих учасників (команд); 

3) за результатами другого кола визначаються 4 або 8 (застосовується при 

великій кількості учасників) кращих учасників (команд); 

4) за результатами третього кола визначаються переможець і призери; 

5) змагання з розділів «Самозахист» і «Форма» проводяться протягом 

одного дня. 

 

Стаття 6. Регламент змагань 

1. Регламент і ці Правила, є основними документами для всіх учасників 

змагань. 

2. Регламент змагань не може суперечити та дублювати дані Правила. 

Регламент має конкретизувати пункти Правил, у яких допускається подвійне 

трактування (визначення віку учасника, поділ учасників на групи тощо). 

3. Зміни і доповнення до Регламенту може вносити тільки організація, що 

його затвердила, і не пізніше ніж до початку жеребкування на відповідних 

змаганнях. 

4. Регламент змагань містить розділи: 

1) мета і завдання; 

2) термін і місце проведення; 

3) трансфер і умови розміщення команд; 

4) організація та керівництво проведенням; 

5) учасники змагань; 

6) вид змагань (особисті, командні, особисто-командні, відкриті); 

7) розділи змагань (рукопашна сутичка, борцівська сутичка, самозахист, 

форма); 

8) програма проведення; 

9) безпека та підготовка місць проведення; 

10) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів; 

11) умови фінансування та матеріального забезпечення; 

12) строки та порядок подачі заявок на участь; 

13) медичне забезпечення; 
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14) інші умови (якщо необхідні для забезпечення проведення конкретного 

заходу). 

5. Регламент затверджується організатором змагань за погодженням з 

Федерацію та структурним підрозділом з фізичної культури і спорту 

відповідної місцевої державної адміністрації. 

6. Регламент має бути доведено до учасників всеукраїнських змагань за 

2 місяці до початку, обласних, міських, клубних – за 1 місяць. 
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РОЗДІЛ 2. УСТАТКУВАННЯ МІСЦЬ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 1. Змагальний майданчик – «Хорт» 

1. Місце проведення змагань з бойового хортингу «Хорт» в усіх розділах 

змагань є геометрично правильним квадратним майданчиком розміром 10×10 м 

із обов'язковою зоною безпеки по краях не менше 1 (одного) м – разом 12×12 м. 

Мінімальна зона проведення змагань в усіх розділах серед юніорів та 

дорослих, що допускається Правилами змагань, складає 8×8 м із обов'язковою 

зоною безпеки по краях не менше 1 (одного) м – разом 10×10 м. 

Мінімальна зона проведення змагань в усіх розділах серед юнаків 10–

11 років, старших юнаків 12–13 років та кадетів 14–15 років, що допускається 

Правилами змагань, складає 7×7 м із обов'язковою зоною безпеки по краях не 

менше 1 (одного) метра – разом 9×9 м. 

Мінімальна зона проведення змагань в усіх розділах серед дітей 6–7 років 

та молодших юнаків 8–9 років, що допускається Правилами змагань, складає 

6×6 метрів із обов'язковою зоною безпеки по краях не менше 1 (одного) м – 

разом 8×8 м. 

2. Хорт (змагальний майданчик) складається з м’яких спеціальних 

спортивних матів для єдиноборств розміром 1×1 м, а також може бути вкритий 

м'яким покриттям, килимом для боротьби або матами, накритими чохлом. 

Товщина покриття повинна бути: 

для розділів «Рукопашна сутичка», «Борцівська сутичка», «Самозахист» – 

не менш 4 см; 

для розділу «Форма» – не менш 2,5 см. 

На змаганнях місцевого рівня (міські, районні, міжклубні, клубні) серед 

молодших вікових груп (6–13 років) змагання з розділу «Форма» можуть 

проводитися на підлозі спортивної зали без м’якого покриття, оскільки 

імітаційні форми виконуються в положенні стоячи без падінь і без контакту з 

суперником. 

2.1. Листи хорту, що мають розміри 1×2 м або 1×1 м, виготовлено зі 

спресованих полімерних матеріалів (піни). Технічні характеристики листів 

хорту мають відповідати вимогам ВФБХ. Листи хорту мають твердість та 

потрібну пружність для пом’якшення падінь учасників, викладатися без щілин, 

а їхня поверхня має бути рівною. Листи хорту не мають бути слизькими та 

надто грубими, а також зміщуватись. 

2.2. Під час проведення змагань на кількох майданчиках, що розміщені 

впритул, потрібна зона безпеки між ними має бути завширшки не менше 3 м. 

3. На змагальному хорті на відстані 2 м від його центру із сторони столу 

Арбітру хорту, може бути нанесена лінія вихідної позиції Рефері довжиною 

0.5 (половина) м, шириною 3–5 (три-п'ять) см білого кольору. Рефері 

розміщується обличчям до глядацьких трибун та Бічних суддів, спиною до 

столу Арбітра хорту. Схема розміщення обладнання та суддів при проведенні 

змагань у розділі «Рукопашна сутичка» застосовується у змаганнях в усіх 

розділах. 
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3.1. Щоб уникнути можливих травм навколо хорту на відстані 2-х метрів, 

не повинно бути сторонніх предметів. Глядачі повинні бути не ближче 3-х 

метрів від хорту. 

3.2. При проведенні змагань на помості висота його не повинна 

перевищувати 1 м. Бічні сторони помосту повинні мати нахил 45° у зовнішній 

бік. 

3.3. Придатність хорту та обладнання для змагань визначається Головним 

суддею, лікарем та представником Організаційного комітету змагань від 

організації, що проводить змагання. Придатність хорту фіксується у 

спеціальному приймальному акті. 

4. У розділі «Самозахист» межі змагального майданчика позначаються 

лініями білого кольору шириною не менше 5 (п'яти) см, можливе викладення 

змагального майданчика одним кольором, а зони безпеки – іншим, контрастним 

кольором. 

5. Ширина зони безпеки повинна бути не менш 1 (одного) м з усіх боків, а 

при розташуванні змагального майданчика на подіумі – не менш 2 (двох) м. 

5.1. Робоча зона та зона безпеки мають бути різного кольору. Робоча зона 

має бути контрастного кольору, відмінного від зони безпеки. Рекомендовані 

кольори затверджені Всесвітньою федерацією бойового хортингу: робоча зона 

– жовтого кольору; зона безпеки – синього кольору. 

6. За зоною безпеки повинна бути викладена м'яка ковдрова доріжка або 

м'які гімнастичні мати не менше 1 (одного) м завширшки, і не більше товщини 

хорту для запобігання отримання спортсменами травм. 

7. Місця розташування глядачів, суддівські столи, ваги й інший інвентар 

розташовуються не менш ніж за 3 (три) м від зовнішнього краю зони безпеки. 

8. При проведенні змагань на декількох майданчиках одночасно між 

зовнішніми краями зон безпеки повинна бути відстань не менш 3 (трьох) м. 

9. Змагання з бойового хортингу в розділі «Форма», якщо в програмах 

виступів команд-учасниць немає падінь, кидків, тощо, дозволяється проводити 

на твердому покритті (підлозі), попередньо позначивши білою стрічкою межі 

змагального майданчика, а якщо є м'яке покриття, то на м'якому покритті 

(хорті). 

10. Якщо в змагальній програмі є одночасно змагання з сутичок та 

самозахисту і змагання з форм без падінь, а майданчик м'якого покриття є 

тільки один, то такі змагання дозволено проводити одночасно: на м'якому 

покритті – змагання в контактних розділах, а на позначеному майданчику 

підлоги спортивного залу біля майданчика з м'яким покриттям – змагання в 

умовно-контактному розділі «Форма». 

 

Стаття 2. Інвентар та устаткування місць змагань 

1. Стіл (столи) і необхідна кількість стільців – місце Головного судді та 

Суддівської колегії. 

2. Стіл Арбітра хорту, стільці його помічників. 

3. Столи і стільці для Суддів-інформаторів. 

4. Стіл/столи і стільці для лікаря і медперсоналу, мат, кушетка і стілець 

для надання медичної допомоги. 
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5. Для одного змагального майданчика необхідні: 

– електронне табло (монітор), ноутбук для роботи з табло; 

– механічні інформаційні табло мають бути в резерві; 

– секундомір для відліку утримань та інших прийомів сутички;  

– пристрій для подачі звукового сигналу (гонг, барабан, електричний 

дзвоник і т. п.), але він може бути як сигнал вмонтований у табло; 

– ваги механічні або електронні з похибкою не більш 0.1 кг, якщо 

змагання проводяться в абсолютній ваговій категорії, де треба важити 

учасників для виявлення різниці у вазі; 

– по обидві бічні сторони біля діагональних кутів хорту, за межею зони 

безпеки має бути розташовано два стільці для Бічних суддів у чохлах темно-

синього та жовтого кольорів; 

– кожен Бічний суддя має особистий суддівський свисток. 

6. Для проведення змагань у розділах «Рукопашна сутичка» і «Борцівська 

сутичка» у місцях виходу спортсменів на хорт на відстані 0.5–1 м від 

зовнішнього краю хорту розміщуються стільці для секундантів з темно-синім та 

жовтим чохлом (залежно від змагальної сторони). 

7. На спинці або в кишені стільця секунданта на тасьмі чи стрічці 

розміщується м’який мішечок для оголошення протесту (вимоги зупинки 

сутички викиданням мішечка на хорт в момент ведення змагальної боротьби) 

темно-синього та жовтого кольорів (залежно від змагальної сторони). 

 

Стаття 3. Вимоги до місць проведення змагань та медичного 

забезпечення 

1. Коефіцієнт природного освітлення залу повинний бути 1:5, 1:6, штучне 

освітлення повинне бути не менш 600 (шістсот) люксів. Змагальний майданчик 

повинен бути освітлений зверху світильниками розсіяного і/чи відбитого світла 

з захисною сіткою. 

2. Температура в приміщенні повинна бути від +15 до +240C, вологість 

повітря – від 60 до 70 %, вентиляція повинна забезпечувати не менш ніж 

трикратний обмін повітря в годину. 

3. При проведенні змагань на відкритому повітрі, хорт повинен бути 

обладнаний таким чином, щоб погодні умови не заважали проведенню змагань. 

Хорт повинен бути захищений від прямих сонячних променів. Якщо він 

викладений із матів або окремих листів матів, то ці листи повинні бути щільно 

скріплені між собою фіксуючою стрічкою, або укріплені іншим чином, щоб 

учасники змагань не травмувалися від нерівних поверхонь змагального 

майданчика. 

4. Для підготовки та проведення змагань може створюватися 

Організаційний комітет, до складу якого входять представники зацікавлених 

організацій. 

В усіх випадках для підготовки та проведення змагань: 

– визначається місце проведення змагань; 

– отримується дозвіл на проведення змагань у відповідних організаціях, у 

т. ч. в організаціях, на території яких вони проводяться; 
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– розробляється в установленому порядку і розсилається учасникам 

Регламент змагань; 

– затверджується Головна Суддівська колегія змагань; 

– здійснюються заходи щодо матеріально-технічного, транспортного, 

господарського, санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення змагань; 

– здійснюється фінансування змагань в установленому порядку; 

– вирішуються питання безпеки проведення змагань та охорони природи; 

– вирішуються усі інші питання щодо проведення змагань. 

5. Під час змагань глядачі та неактивні учасники не можуть знаходитись 

ближче 2 метрів до змагальних майданчиків для безпеки глядачів і спортсменів. 

Для цього організатори змагань мають вжити відповідних заходів, зокрема 

встановленням відповідної огорожі. 

6. Будь-які металеві частини огородження хортів мають бути вкриті 

м’яким матеріалом у верхній і нижній частині. 

7. Медичне забезпечення змагань 

7.1. Організатори змагань зобов’язані забезпечити: 

– обладнання безпосередньо біля змагального майданчика (хорту) поста 

лікарів з вільним доступом та видимістю хорту (хортів); 

– наявність нош біля змагального майданчика для переміщення 

постраждалих учасників змагань, в разі потреби; 

– на офіційних календарних змаганнях чергування карети швидкої 

медичної допомоги біля місця проведення змагання, які прибувають за годину 

до початку сутичок і припиняють чергування через годину після завершення 

останньої сутички; 

– наявність телефонного зв’язку із найближчим нейрохірургічним і 

травматологічним центрами; 

– під час перерви учасникам змагань дозволяється пити лише воду з 

прозорої тари. 

7.2. Учасникам змагань забороняється вживання медичних препаратів або 

стимуляторів. Забороняється нанесення на обличчя або частини тіла речовин, 

які можуть впливати на суперника. Учасник змагань, який зазнав поразки 

нокаутом у результаті удару в голову, зобов’язаний пройти медичне 

обстеження. 

7.3. Федерація керується політикою, правилами та положеннями 

Всесвітнього антидопінгового Агентства (WADA). Кожен учасник змагань має 

бути готовим до процедури тесту на допінг, який проводиться негайно після 

завершення сутички. 

8. Безпека учасників змагань та глядачів 

8.1. Спортивні змагання проводяться на об’єктах, які відповідають 

вимогам цих Правил та Регламенту змагань. 

8.2. Лікар змагань зобов’язаний повідомити щодо фактів нокауту 

медичний заклад з питань спортивної медицини за місцем проживання 

нокаутованого учасника змагань і зробити відповідний запис у його 

кваліфікаційній книжці спортсмена. Якщо учасник змагань проходив 

відновлювальний період після нокауту, він зобов’язаний отримати допуск до 

змагань у відповідного лікаря за місцем його медичного спостереження. 
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РОЗДІЛ 3. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 1. Формування Суддівської колегії змагань 

1. Суддівська колегія формується організацією, що проводить змагання, 

затверджується Оргкомітетом змагань та погоджується з центральним органом 

виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту. Кількісний склад 

Суддівської колегії залежить від статусу змагань, кількості учасників і кількості 

хортів – змагальних майданчиків. 

2. Склад Суддівської колегії змагань з бойового хортингу: 

– Головний суддя; 

– Заступник Головного судді; 

– Голова мандатної комісії змагання; 

– Суддівські бригади (5 осіб): Арбітр хорту (інформатор), Секретар хорту 

(хронометрист), Рефері і 2 (два) Бічних судді; 

– Головний секретар і секретарі; 

– суддя при табло; 

– ведучий – інформатор змагання; 

– судді при учасниках; 

– Головний лікар (лікарі); 

– комендант змагань; 

– Спостерігач або інспекторська група змагань. 

3. Безпосереднє суддівство виступу учасників на хорті здійснює бригада у 

складі трьох осіб (суддівська трійка): 

– Рефері; 

– два Бічних судді. 

4. Усі члени суддівської бригади володіють одним рівноправним голосом 

при винесенні рішення стосовно переможця при однаковому результаті 

(суддівський термін – Перемога «За рішенням суддів»). 

5. Члени суддівської колегії зобов'язані знати та беззаперечно виконувати 

ці Правила. 

6. Чисельний склад Суддівської колегії змагань встановлюється залежно 

від масштабу змагань, кількості майданчиків і учасників. 

7. Суддівські бригади формуються із суддів, що пройшли суддівський 

семінар і успішно здали екзамени з теорії і практики суддівства та мають 

відповідну категорію. 

8. У ході змагань члени суддівських бригад не можуть виконувати інші 

функції і реалізовувати повноваження, окрім тих, які визначив Головний суддя. 

9. Рішення суддівської бригади, прийняте відповідно до Правил 

скасуванню не підлягає. 

10. Головний суддя і Голова Оргкомітету змагань не мають права 

скасувати попередньо встановлені Регламентом умови проведення змагань, про 

які було інформовано команди учасників у встановленому Правилами порядку. 

 

Стаття 2. Посадові особи змагань 

1. При необхідності для якісного проведення заходу Оргкомітет змагань 

призначає наступних посадових осіб: 
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– ведучого-коментатора змагань для більш повного висвітлення перебігу 

подій; 

– помічників суддів при учасниках, що оповіщають учасників, які 

знаходяться в підготовчих залах і роздягальнях, про черговість сутичок і 

номери змагальних майданчиків; 

– медперсонал, який оперативно забезпечує надання медичної допомоги; 

– помічників коменданта змагань, які відповідають за установку і 

демонтаж необхідного інвентаря, які при виникненні необхідності 

забезпечують оперативний телефонний зв'язок, комп'ютерне обслуговування, 

транспортне, звуко-, світло- й інше забезпечення змагань; 

– технічних співробітників для прибирання хортів та території. 

 

Стаття 3. Вимоги до членів Суддівської колегії змагань 

1. До членів Суддівської колегії змагань висуваються наступні вимоги: 

– поводитися неупереджено, з достоїнством і самовладанням; 

– негайно приймати рішення щодо оцінки дій учасників; 

– чітко зосередити свою увагу на ході сутички, який вони обслуговують; 

– Рефері і судді, які обслуговують хорт, повинні бути готові дати 

обґрунтування прийнятих ними рішень, спираючись на конкретні пункти даних 

Правил. 

2. Суддям, які обслуговують певну сутичку, як і суддям відпочиваючих 

Суддівських бригад, забороняється давати вказівки чи підбадьорювати 

учасників, які змагаються, працюючим суддям також забороняється розмовляти 

зі сторонніми особами. 

3. Під час сутички забороняється змінювати членів Суддівської бригади, 

за винятком вичерпних випадків, зв'язаних з неможливістю судді виконувати 

свої обов'язки. Заміна відбувається з дозволу Головного судді. 

4. Члени Суддівської колегії і посадові особи повинні бути одягнені у 

відповідний офіційний одяг. 

5. Офіційні костюми членів Суддівської колегії змагань 

5.1. На національних і міжнародних змаганнях, а також на нарадах 

Суддівської колегії, суддівських семінарах та інших заходах з проведення 

змагань усі судді зобов'язані бути в офіційних суддівських костюмах, що 

відповідають цим Правилам. 

5.2. Костюм судді включає такі елементи: 

– однобортний піджак темно-синього кольору з ґудзиками жовтого 

кольору та емблемою на левій стороні грудей (на місці нагрудної кишені); 

– сорочка білого кольору з коротким або довгим рукавом залежно від 

клімату та рішення Головного судді змагань (мати два види сорочки); 

– офіційна краватка темно-синього кольору; 

– суддівський метелик темно-синього кольору середнього розміру; 

– брюки темно-синього кольору без манжетів; 

– шкарпетки темно-синього або чорного кольору; 

– черевики чорного кольору без шнурків. 
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5.3. Кожен суддя зобов'язаний мати при собі іменний суддівський квиток, 

нагрудний суддівський значок, які відповідають його суддівській категорії, 

емблему колегії суддів, до якої він належить. 

5.4. Рефері та Бічні судді, які працюють на хорті, використовують на 

руках суддівські манжети темно-синього і жовтого кольорів, відповідно до 

сторони учасників. 

5.5. При температурі повітря в залі змагань менше 15°С за рішенням 

Головного судді Рефері та Бічні судді можуть працювати в піджаках. 

5.6. Під час роботи членам суддівської бригади, працюючим на хорті, 

заборонено мати на собі наручний годинник, металеві запонки. 

5.7. У кожного члена суддівської бригади має бути особистий свисток. 

5.8. Суддівські бригади (Рефері і Бічні судді) на хорті обслуговують 

змагання в наступному одязі: 

– сорочка білого кольору, з коротким або довгим рукавом (оговорюється 

у Регламенті змагань) і нагрудною кишенею з лівої сторони, на якій вишита 

(пришита) емблема бойового хортингу (суддівський кваліфікаційний шеврон); 

– темно-сині штани; 

– темно-синій метелик; 

– шкарпетки темно-синього або чорного кольору. 

В іншій формі одягу, цивільному одязі здійснювати суддівство змагань на 

хорті в якості Рефері або Бічного судді заборонено. 

6. Бічні судді повинні мати особистий свисток на стрічці темно-синього 

кольору для носіння на шиї. У вільних від суддівства членів Суддівської 

бригади свисток повинен знаходитися в нагрудній кишені сорочки. 

7. Рефері, який працює, знаходиться на хорті у шкарпетках темно-синього 

або чорного кольору. Два Бічні судді знаходяться на стільцях біля краю хорту 

також у шкарпетках. З дозволу Головного судді у зв'язку з низькою 

температурою в приміщенні, де проводяться змагання, Рефері може бути на 

хорті в піджаку і шкарпетках, а Бічні судді – в піджаку та змінному взутті 

(чешках темно-синього або чорного кольору). 

8. Арбітр, який сидить за контрольним столом хорту, має бути вдягнені у 

цивільне взуття чорного кольору. 

9. Членам Суддівської бригади, окрім Рефері на хорті, дозволяється мати 

на руці годинник для фіксування перебігу часу утримань, больових і 

задушливих прийомів та подальшого винесення рішень. 

10. Рефері забороняється мати на руках і тілі перстні (окрім кільця 

обручення), браслети й інші предмети, що можуть послужити причиною травми 

при зіткненні з учасником. 

11. Члени Суддівської колегії повинні бути в одязі, обговореному 

Оргкомітетом змагань, і з бейджем, що вказує їхній рід діяльності на змаганні. 

12. Члени Суддівської колегії, які виконують свої обов'язки за 

суддівським столом, повинні бути одягнені в такий спосіб: 

– темно-синій піджак (цивільний костюм) з емблемою бойового хортингу; 

– темно-сині штани; 
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– біла суддівська сорочка з емблемою судді бойового хортингу, що 

засвідчує суддівську кваліфікацію, і краватка або метелик темно-синього 

кольору. 

13. Враховуючи те, що поведінка та відношення Рефері та Бічних суддів 

значно впливають на успіх проведення змагань, кожен член Суддівської колегії 

змагань повинен: 

бути нейтральним і чесним; 

вести себе достойно та рішуче; 

концентрувати всю увагу на виступі учасників і чітко реагувати жестами 

чи командами на технічні дії спортсменів; 

бути одягненим у відповідну форму і мати акуратний вигляд; 

поводитись чемно, без метушні і нервозності. 

14. Якщо рефері/суддя з якихось причин не здатний виконувати свої 

обов'язки, Головний суддя або Арбітр хорту має призначити йому заміну. 

15. У випадку розбіжності у поглядах Рефері і Бічних суддів прийняті 

рішення можуть оскаржуватись шляхом консультації з іншими суддями. Якщо 

суперечність залишається, то заключне рішення виносить Арбітр хорту. 

16. Бічний суддя не має права виражати жестами, мімікою чи голосом 

свою незгоду з рішенням Рефері. 

17. Суддя повинен демонструвати незалежний погляд, давати виважену 

оцінку дій спортсменів та після команди Арбітра хорту «Оцінка суддів» 

показувати своє рішення без затримки. 

 

Стаття 4. Ритуал зміни суддівської бригади 

1. Перед здійсненням суддівства рукопашних і борцівських сутичок 

Рефері шикує Бічних суддів на зовнішньому краю майданчика обличчям до 

глядацьких трибун; ліворуч від Рефері знаходиться Бічний суддя під номером 1 

(синя сторона хорту), праворуч – Бічний суддя під номером 2 (жовта сторона). 

2. Для суддівства у розділі «Самозахист» і «Форма» Рефері шикує Бічних 

суддів на зовнішньому краю майданчика обличчям до глядацьких трибун; 

ліворуч від Рефері шикуються Бічні судді під номерами 1 і 2 (синя сторона), 

праворуч – Бічні судді під номерами 3 і 4 (жовта сторона). 

3. Вся бригада суддів виконує поклон етикету за жестом Рефері рукою 

вперед і командою «Хорт!». Після загального ритуального поклону 

суддівською бригадою вперед, Рефері робить крок вперед та повертається 

обличчям до Бічних суддів; звучить друга команда Рефері «Хорт!», і вони 

обмінюються поклоном, після чого усі Бічні судді займають відведені для них 

місця на майданчику (сідають на свої стільці у кутах хорту). 

4. В разі повної заміни суддівської бригади, судді, які залишають 

майданчик, шикуються за своїми номерами посередині хорту і за жестом 

Рефері рукою вперед і командою «Хорт!» виконують уклін вперед глядачам, 

повертаються навкруги і стають віч-навіч з бригадою, що заступає на 

суддівство. Вони кланяються один одному за жестом Рефері, який заступає, 

рукою вперед і командою «Хорт!». Бригада, що працювала, повертається 

направо і у вишикуваній послідовності (Рефері посередині) уздовж лінії зони 
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безпеки (у напрямку суддівського столу) залишає хорт з синьої сторони 

близького кута до суддівського столу. 

5. Бригада, що заступає на хорт, виконує встановлений ритуал початку 

колективного суддівства. 

6. По закінченні останнього виступу спортсменів на хорті бригада суддів 

залишає майданчик встановленим ритуалом закінчення колективного 

суддівства. 

7. В разі індивідуальної заміни судді, суддя, що заступає, підходить до 

судді, що змінюється, вони обмінюються поклонами і міняються місцями. 

8. Традиційний ритуал поклону суддівської бригади також 

застосовується, якщо члени бригади підійшли до суддівського столу на 

запрошення Арбітра хорту для оперативної суддівської наради. У цьому 

випадку Рефері команд не дає, судді виконують поклон самостійно, в момент 

організаційного шикування перед столом Арбітра. 

 

Стаття 5. Головний суддя змагань 

1. Очолює Суддівську колегію та керує проведенням змагань Головний 

суддя змагань. У разі створення Оргкомітету змагань, Головний суддя за 

посадою є одночасно заступником Голови Оргкомітету. 

2. Головний суддя несе відповідальність за проведення змагань у 

відповідності з даними Правилами, Регламентом змагань, керує роботою 

Суддівської колегії, звітує перед організацією, яка проводить змагання. 

3. Головний суддя зобов'язаний: 

– перевіряти стан і готовність місця змагань до початку проведення 

сутичок, інвентарю й устаткування, приміщень для суддів і учасників, 

документації, яка ведеться на змаганні; 

– призначати суддів для проведення зважування учасників, жеребкування 

і формувати Суддівські бригади; 

– не допускати до змагань учасників, суддів, представників команд, які не 

підготовлені і не відповідають вимогам даних Правил і Регламенту змагань; 

– затверджувати дискваліфікацію учасників; 

– знімати зі змагань суддів, що допустили грубі помилки при суддівстві; 

– проводити засідання і наради Суддівської колегії у всіх випадках, коли 

це буде потрібно (до початку, впродовж змагань і після їх закінчення); 

– проводити наради з медперсоналом, що обслуговує змагання; 

– при одержанні оскарження або протесту приймати обґрунтоване 

рішення відповідно до даних Правил і Регламенту змагань; 

– відповідно до представлення інспекторської групи змагань і особистих 

спостережень, давати оцінку діям кожного члена Суддівської колегії; 

– мати безпосередній постійний зв'язок з Арбітром хорту, який підписує 

остаточний протокол рішення Суддівської бригади щодо оголошення перемоги 

чи поразки;  

– приймати остаточне рішення у випадках, не обговорених даними 

Правилами і Регламентом змагань, а також при виникненні суперечливих 

ситуацій; 
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– не пізніше ніж через 3 (три) дні після закінчення змагань здати звіт, 

протоколи й інші обов'язкові документи в організацію, що проводить змагання. 

4. Головний суддя має право: 

– скасувати змагання, якщо місце їхнього проведення, устаткування чи 

інвентар не відповідають вимогам даних Правил; 

– припинити змагання, оголосити перерву, перенести початок змагань на 

більш пізніший час, при виникненні виключних обставин, чи якщо глядачі 

своїм поводженням заважають нормальному ходу змагань; 

– переміщати та змінювати суддів у процесі проведення змагань; 

– зупинити сутичку і дати необхідні вказівки суддям на хорті, у випадку 

явної помилки чи невірно прийнятого рішення; 

– в разі необхідності переформовувати Суддівські бригади для 

ефективнішого проведення суддівства; 

– при виникненні необхідності замінити Арбітра хорту; 

– за столом Суддівської колегії можуть знаходитися тільки члени 

Суддівської колегії даних змагань, персонально призначені Головним суддею. 

5. Спортивні результати змагань затверджуються Головною Суддівською 

колегією, відповідні протоколи підписуються Головним суддею змагань і 

повідомляються учасникам та офіційним особам змагань до їх закриття. 

 

Стаття 6. Заступник (заступники) Головного судді 

1. При проведенні змагань на одному майданчику під час відсутності 

Головного судді його обов'язки виконує заступник Головного судді. Якщо ж 

змагання проводяться на двох і більше майданчиках, то обов'язки Головного 

судді на кожній з них виконують його заступники. 

2. Заступник Головного судді в рамках своїх повноважень керує ходом 

змагання і несе відповідальність за їх правильне й об'єктивне проведення, надає 

безпосередню допомогу суддям на майданчику. 

3. Заступник Головного судді контролює дії Арбітрів хорту та Секретарів 

хортів і є для них безпосереднім керівником, корегує роботу Рефері та Бічних 

суддів, Головного секретаря змагань для оформлення кінцевого протоколу 

змагань, інших членів Суддівської колегії, їхнє робоче поводження та 

зовнішній вигляд. 

4. Реєструє явку суддів та веде облік їхньої роботи у дні проведення 

змагань. Після закінчення змагань повідомляє Головному судді про результати 

змагань на хорті, за яким був закріплений. 

5. Після закінчення змагань Заступник Головного судді доповідає 

Головному судді про результати змагань. 

6. За необхідності, Заступників Головного судді може бути декілька. Їх 

кількість визначає Головний суддя змагань та призначає їх особисто за 

погодженням з керівником Оргкомітету змагань. 

 

Стаття 7. Голова Оргкомітету змагань 

1. Голова оргкомітету змагань призначається виключно Президією 

Федерації, що проводить змагання, і затверджується Президентом Федерації. 

2. Голова оргкомітету змагань: 
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– представляє Федерацію і від її імені укладає договір про проведення та 

забезпечення змагань; 

– входить до складу суддівської колегії змагань на правах заступника 

Головного судді змагань з організаційних питань, керує оргкомітетом і 

відповідає за організацію і забезпечення проведення змагань. 

3. Голова оргкомітету змагань зобов'язаний: 

– підготувати і затвердити склад Оргкомітету змагань; 

– забезпечити в достатній кількості нагородною атрибутикою для 

нагородження переможців і призерів змагань медалями, кубками, дипломами з 

емблематикою бойового хортингу, цінними призами та іншими 

заохочувальними засобами, у відповідності до рішень Оргкомітету; 

– організувати зустріч учасників, представників, тренерів і суддів та їх 

відправлення на вокзалах, в аеропортах, на пристанях; 

– забезпечити учасників упорядженим житлом, харчуванням на всі дні 

змагань, залами для тренувань, транспортом для перевезення між місцями 

проживання, харчування і проведення змагань, транспортними квитками на 

зворотний проїзд, перепустками на змагання; 

– організувати необхідну інформацію для глядачів; 

– здійснити підготовку і випуск афіш, плакатів та іншої реклами; 

– підготувати запрошення представників преси, кіно- і 

фотокореспондентів, за можливості організувати показ по телебаченню; 

– розробити церемонію відкриття і закриття змагань; 

– підготувати виконання Державного Гімну України, а для міжнародних 

змагань – державних гімнів країн-учасниць; 

– підготувати державні прапори України, країн-учасниць; 

– підготувати план культурної програми для спортсменів, тренерів і 

суддів на вільний від змагання час; 

– організувати проведення програми змагань, видачу запрошень, 

перепусток, значків, пам'ятних медалей, вимпелів та іншої атрибутики; 

– організувати і контролювати підготовку місць змагань, розміщення та 

прибирання змагальних майданчиків, забезпечення електронним табло 

(монітором) кожного майданчика, озвучування і забезпечення мікрофоном 

кожного майданчика, освітлення залу і приміщень, устаткування, інвентарю, 

місць для обслуговування учасників, тренерів, суддів, тренувальних залів, 

конференц-залу, суддівської кімнати та кабінету лікаря; 

– забезпечити чергування представників правоохоронних органів, 

аварійних служб, карети швидкої допомоги; 

– забезпечити проведення суддівського семінару. 

4 Голова Оргкомітету змагань має право: 

– залучати спонсорів до участі в організації і проведенні змагань; 

– укладати від імені організації чи Федерації, що проводить змагання, 

договір про наміри з рекламодавцями; 

– за узгодженням з керівництвом організації, що проводить змагання, і від 

її імені здійснювати необхідну фінансову діяльність. 

 

Стаття 8. Заступник голови Оргкомітету 
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Заступник голови Оргкомітету змагань є офіційним представником 

організації, що проводить змагання: 

1) призначається керівництвом даної організації за поданням Голови 

Оргкомітету змагань з числа його членів і йому підзвітний; 

2) за відсутності голови Оргкомітету змагань Заступник голови 

Оргкомітету виконує його обов’язки: 

3) здійснює контроль за ходом проведенням змагань, дає оцінку у звіті до 

керівництва організації, що проводить змагання; 

4) Заступник голови Оргкомітету змагань зобов'язаний: 

– контролювати дотримання представниками Оргкомітету змагань умов 

договору щодо проведення і забезпечення змагань, не допускати порушення; 

– брати участь у засіданнях Головної суддівської колегії, а також у 

вирішенні питань у випадках, передбачених Правилами і Регламентом змагань; 

5) Заступник голови Оргкомітету не має права без узгодження 

скасовувати рішення Головного судді, голови Оргкомітету, Арбітрів хортів, 

Рефері та Бічних суддів, які були прийняті в рамках даних Правил. 

4) Заступник голови Оргкомітету за узгодженням з Головою Оргкомітету 

для ефективної роботи набуває таких повноважень: 

– підготувати і затвердити склад оргкомітету змагань; 

– організувати зустріч учасників, представників, тренерів і суддів на 

вокзалах, в аеропортах, на пристанях; 

– забезпечити учасників, представників, тренерів і суддів: необхідним 

житлом, харчуванням на всі дні змагань, залами для тренувань учасників, 

транспортом між місцями проживання, харчування і проведення змагань, а 

також в період приїзду та від’їзду, пропусками на змагання; 

– організувати необхідну інформацію для глядачів; 

– організувати підготовку і випуск афіш, плакатів та іншої реклами; 

– організувати запрошення представників преси, теле- і 

фотокореспондентів; 

– організувати, за можливістю, телевізійну та інтернет трансляцію; 

– розробити церемонію відкриття і закриття змагань; 

– підготувати виконання Державного Гімну України, а для міжнародних 

змагань – державних гімнів країн-учасниць; 

– підготувати державні прапори України, країн-учасниць; 

– підготувати план культурної програми для спортсменів, тренерів і 

суддів на вільний від змагань час; 

– організувати випуск: програми змагань, запрошень, перепусток, значків, 

пам'ятних медалей, вимпелів, іншої атрибутики; 

– організувати і контролювати підготовку місць змагань, устаткування, 

інвентарю, місць для обслуговування учасників, тренерів, суддів, тренувальних 

залів, конференц-залу, робочого місця для лікаря, синіх і жовтих поясів 

розрізнення учасників; 

– забезпечити чергування представників органів правопорядку, аварійних 

служб, карети швидкої допомоги; 

– забезпечити місце проведення суддівського семінару; 

– надати приміщення для проведення теоретичних занять та іспитів; 
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– надати кваліфікованих спортсменів і зал для проведення практичних 

занять. 

 

Стаття 9. Головний секретар і секретарі 

1. Головний секретар веде протоколи засідання Суддівської колегії, 

протоколи змагання, підсумкові протоколи змагання, складає порядок виступів 

спортсменів, забезпечує контроль ведення суддівської документації, оформляє 

розпорядження і рішення Головного судді, приймає заяви і протести, реєструє 

їх і передає Головному судді, забезпечує внесення необхідних записів у 

особисті кваліфікаційні документи спортсменів, залікові книжки спортсменів, 

видає довідки про перемоги, керує роботою секретарів. 

2. Головний секретар забезпечує своєчасне заповнення нагородних 

дипломів, грамот, почесних дипломів і кваліфікаційних сертифікатів для 

нагородження переможців, почесних гостей та спонсорів змагання, готує 

заздалегідь офіційну процедуру нагородження, перевіряє нагородні комплекти: 

кубки, медалі, цінні призи тощо. Головний секретар змагань готує звітні 

документи і підсумкові протоколи змагань. 

3. Секретар хорту приймає протоколи змагання від Арбітрів хортів на 

змагальних майданчиках і надає їх та додаткову інформацію про перебіг 

змагань за стіл Головного судді змагання безпосередньо заступнику Головного 

судді. 

4. Для організації та проведення змагань Секретарям необхідно 

використовувати бланки робочої документації, що дають змогу отримати 

інформацію щодо учасників змагань, результатів окремих сутичок та виступів, 

а також змагань у цілому. Необхідність використання тих чи інших бланків 

робочої документації залежить від рівня та умов проведення змагань, а також 

матеріально-технічного забезпечення заходу. 

5. Для організації та проведення змагань необхідні бланки робочої 

документації встановленого зразка: 

– заявка від команди на участь у змаганнях; 

– протокол зважування та жеребкування; 

– протокол роботи Мандатної комісії; 

– протокол змагань у розділах «Самозахист» і «Форма»; 

– протокол сутичок; 

– протокол командної зустрічі; 

– протокол проведення змагань у кожній ваговій категорії, залежно від 

системи і способу проведення змагань; 

– протокол результатів командного заліку за підсумками особистих 

результатів спортсменів; 

– анкети учасників, представників, суддів; 

– підсумковий протокол особистих і командних результатів; 

– списки переможців і призерів; 

– списки суддівської колегії; 

– оціночні листи роботи суддів; 

– звіт лікаря змагань щодо травм спортсменів. 

6. Головний секретар зобов’язаний: 
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– вести протоколи засідань Суддівської колегії, підсумкові протоколи 

змагань, готувати звіт; 

– відповідати за організацію церемонії жеребкування та розробляти 

розклад змагань, складати порядок сутичок за колами; 

– забезпечувати контроль ведення суддівської документації; 

– оформляти розпорядження та рішення Головного судді; 

– приймати заяви та протести, реєструвати їх та передавати Головному 

судді (або його заступнику); 

– забезпечувати внесення необхідних записів до особистих 

кваліфікаційних документів учасників змагань, їх залікових книжок; 

– видавати довідки, виписки з протоколу; 

– керувати роботою секретарів; 

– забезпечувати своєчасне заповнення нагородних дипломів, грамот, 

почесних дипломів та кваліфікаційних сертифікатів для нагородження 

переможців, призерів, почесних гостей змагання; 

– готувати офіційну церемонію нагородження, перевіряти нагородні 

комплекти: кубки, медалі, цінні призи тощо; 

– формувати протоколи змагань за підсумками результатів змагань та 

іншу звітну документацію під керівництвом Заступника головного судді. 

7. Секретар зобов’язаний: 

– заповнювати статистичні протоколи для кожної сутички перед 

змаганнями; 

– брати участь у процедурі зважування, вносити показники ваги 

учасників змагань у реєстраційні статистичні протоколи; 

– записувати кількість попереджень, зауважень і рахунок відповідно до 

команд та жестів Рефері; 

– записувати результати кожного часу сутички (основного і додаткового), 

винесені Рефері та Бічними суддями, і звітувати перед Арбітром хорту щодо 

визначення переможця у сутичці; 

– виконувати робочі вказівки Арбітра хорту і Головного секретаря 

змагань. 

8. Секретарі під час роботи Головного секретаря змагань працюють під 

його керівництвом. 

9. Секретарі хортів у суддівських бригадах підбивають підсумки кіл 

змагань і здають Головному секретареві оформлені матеріали. 

 

Стаття 10. Заступник головного секретаря 

Заступник головного секретаря змагань, відповідно до Правил: 

1) призначається Головним суддею за поданням Головного секретаря; 

2) Заступник головного секретаря змагань зобов'язаний: 

– допомагати Головному секретарю керувати секретаріатом; 

– під час відсутності Головного секретаря виконувати його обов'язки; 

– відповідати за доручену ділянку роботи в секретаріаті. 

 

Стаття 11. Суддя при табло 
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1. Суддя при табло призначається Головним суддею за рекомендаціями 

Голови оргкомітету змагань з числа місцевих суддів, працює під керівництвом 

Арбітра хорту та розміщується за пультом електронного табло (ноутбуком) чи 

біля інформаційного щита і відповідає за точність візуальної інформації про хід 

та результати виступів учасників змагань. 

2. Суддя при табло фіксує оцінки і покарання, оголошені Рефері і 

Бічними суддями під час проведення сутички, та залишає їх доти, доки не буде 

оголошено кінцевий результат сутички. 

3. Суддя при табло одержує всі роз'яснення з приводу уточнення 

оголошених оцінок і покарань тільки у Арбітра хорту або Головного судді 

(заступника Головного судді). 

4. Рішенням Головного судді змагань обов’язки суддя при табло можуть 

бути покладені на Секретаря хорту. 

 

Стаття 12. Комендант змагань 

1. Комендант змагань призначається Головним суддею змагань за 

рекомендаціями Голови Оргкомітету, входить до складу Оргкомітету змагань і 

діє згідно із ситуацією за їх розпорядженнями. 

2. Комендант змагань відповідає за своєчасну підготовку устаткування і 

місця змагань, підготовку приміщень для обслуговування учасників і роботи 

Суддівської колегії, забезпечує міри безпеки, художнє оформлення місця 

змагання, розміщення банерів, афіш, атрибутики і реклами, прийом учасників і 

глядачів, цілісність обладнання спортивного залі і приміщень, дотримання 

дисципліни обслуговуючим персоналом під час проведення змагань. 

3  Комендант змагань забезпечує: 

– відповідним устаткуванням та інвентарем (хорти, столи, стільці, 

суддівські таблиці (для суддівства розділів «Самозахист», «Форма»), монітори 

та ноутбуки для оформлення електронних табло, секундоміри, гонги, синій та 

жовтий шоломи і пояси (предмети розрізнення), п’єдесталу для нагородження 

переможців, чохли на стільці секундантів, мішечками для зупинки сутички при 

оголошенні протесту тощо; 

– радіофікацією місця змагань; 

– необхідними заходами безпеки; 

– технічною підготовкою озвучування та висвітлення у ЗМІ церемоній 

відкриття і закриття змагань та нагородження переможців; 

– усі необхідні заходи за вказівкою Головного судді та Голови 

Оргкомітету змагань. 

 

Стаття 13. Головний лікар змагань 

1. Головний лікар змагань входить до складу Суддівської колегії на 

правах заступника Головного судді. При проведенні великомасштабних 

національних змагань, призначається Головний лікар, який керує всією 

роботою щодо медичного обслуговування змагань, а також підбирається 

необхідна кількість медичного персоналу. 

2. Головний лікар змагань: 
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– перевіряє наявність у заявках візи лікаря про допуск учасника до 

змагань і правильність її оформлення; 

– здійснює медичне спостереження над учасниками в процесі змагань; 

– проводить обстеження учасників при травмах і захворюваннях, дає 

висновок про можливість чи неможливість продовження ними змагань і 

негайно сповіщає про це Арбітра хорту; 

– стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місці проведення 

змагань; 

– є присутнім на зважуванні, де робить зовнішній огляд спортсменів; 

– надає медичну допомогу при ушкодженнях і захворюваннях; 

– складає відповідні акти про усі виявлені недоліки і на їхній підставі 

може зажадати скасування чи припинення змагань; 

– перед початком змагань готує все необхідне для надання медичної 

допомоги учасникам; 

– печатка чи підпис лікаря на фіксаторах та пов'язках учасників є 

підтвердженням дозволу на їхнє використання. 

– вирішує питання про госпіталізацію травмованого чи захворілого 

учасника; 

– не пізніше одного дня після завершення змагань представляє в 

організацію, що їх проводила, звіт про медико-санітарне забезпечення змагань, 

із вказівкою усіх випадків ушкоджень і захворювань. 

3. Головний лікар змагань почувши команду Рефері «Лікар!», повинний 

звернути увагу на той хорт, з якого подана команда, підійти до краю хорту, і 

якщо буде потрібна негайна допомога одному з учасників, приступити до 

надання такої медичної допомоги, одночасно сповіщаючи Рефері сутички про 

дії, які виконує та наслідки даного ушкодження. Якщо лікар вважає за 

необхідне негайно зняти спортсмена з сутички, він повідомляє про це Рефері та 

Арбітру хорту. 

4. Головний лікар змагань не має права втручатися в дії Рефері під час 

сутички, а також самостійно зупиняти сутичку для надання медичної допомоги. 

У випадку такої необхідності Головний лікар звертається до Арбітра хорту 

щодо зупинки сутички і надання медичної допомоги. 

 

Стаття 14. Спостерігач змагань 

1. Спостерігач змагань є суддею міжнародної або національної категорії. 

2. Спостерігач призначається Національну федерацію бойового хортингу 

України, його кандидатура затверджується керівництвом Федерації з метою 

представлення Федерації для здійснення нагляду за роботою Суддівської 

колегії й Оргкомітету змагань, даючи їм об'єктивну оцінку у відповідному звіті. 

3. Спостерігач зобов'язаний: контролювати дотримання Суддівською 

колегією Правил змагань і умов проведення змагань, зазначених у Регламенті, 

не допускаючи їхніх порушень; разом з Головним суддею давати оцінку дій 

кожного судді персонально, виносити рішення для підтвердження чи 

підвищення відповідних суддівських категорій; брати участь у засіданнях 

Суддівської колегії змагань, а також у розгляді протестів; у виняткових 
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випадках Спостерігач може брати участь у суддівстві, а при необхідності – в 

організації і керівництві проведенням всеукраїнських змагань. 

4. У випадку проведення змагань на декількох хортах (змагальних 

майданчиках) та площадках для виконання форм, Спостерігач доручає 

Арбітрам хортів нагляд та підготовку звіту по закінченні кожного кола змагань. 

5. Спостерігач як інспектор змагань має право за поданням Головного 

судді і Головного секретаря рекомендувати суддів Суддівській колегії 

Федерації, що проводить змагання, для присвоєння суддівських категорій (за 

наявності відповідних умов і в рамках повноважень Суддівської колегії). 

6. Спостерігач не має права скасувати рішення Головного судді змагань, 

прийнятого у рамках даних Правил. 

 

Стаття 15. Суддя-інформатор, ведучий змагання 

1. Суддя-інформатор виконує роль ведучого змагання, повідомляє про 

програму і порядок проведення змагань, представляє спортсменів-учасників 

глядачам, надає глядачам дані про учасників, представляє склад суддівських 

бригад, повідомляє склад пар, повідомляє результати сутички, повідомляє і 

пояснює за необхідністю Правила змагань. 

2. Вся офіційна інформація про змагання дається ним тільки за 

узгодженням з Головним суддею, а за його відсутності – із заступником 

Головного судді. 

3. Суддя-інформатор повідомляє послідовність участі спортсменів у 

змаганнях контактних розділів, участі команд в змаганнях умовно-контактного 

розділу «Форма», голосно дублює оцінки учасників, заздалегідь попереджає 

команди – учасників усіх розділів змагань, представляє команди, робить 

оголошення в перервах змагань. 

4. Якщо змагання відбуваються одночасно у двох приміщеннях, вони 

обслуговуються двома коментаторами. Залежно від характеру інформаційного 

обладнання, допускається поєднувати роботу судді-секундометриста та судді-

інформатора або технічного секретаря та інформатора. 

5. З дозволу головного судді коментатор може виконувати обов’язки 

Арбітра хорту: представляти суддівську бригаду на хорті, викликати на хорт та 

представляти чергову пару спортсменів, у ході сутички оголошувати оцінки 

прийомів, а після закінчення – результат. 

 

Стаття 16. Апеляційна комісія  

1. Склад Апеляційної комісії пропонується Головним суддею змагань та 

затверджується Президією Федерації персонально для розгляду Протестів, що 

надійшли від представників, і винесення рішень щодо них, на час змагань. 

2. До складу Апеляційної комісії входять: 

Голова Апеляційної комісії; 

Інспектор Апеляційної комісії; 

два – три судді вищої кваліфікації (судді міжнародної або національної 

категорії); 

Арбітр хорту, де виникла ситуація, яка викликала протест. 
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3. Рішення Апеляційної комісії є остаточними й оскарженню не 

підлягають. 
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РОЗДІЛ 4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

Стаття 1. Вікові групи 

Учасники змагань з бойового хортингу поділяються на вісім вікових груп: 

1. Діти 6–7 років; 

2. Молодші юнаки та дівчата 8–9 років; 

3. Юнаки та дівчата 10–11 років; 

4. Старші юнаки та дівчата 12–13 років; 

5. Кадети та кадетки 14–15 років; 

6. Юніори та юніорки 16–17 років; 

7. Молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки; 

8. Дорослі (чоловіки, жінки) 18 років і старші. 

Категорія – молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки – кваліфікується в даних 

Правилах як окрема вікова група, серед спортсменів якої проводяться змагання. 

 

Стаття 2. Вагові категорії 
 

№ 

п/п 

Назва категорії Стать 

Чоловіча Жіноча 

1. Діти 6–7 років 

1. Найлегша до 20 кг до 20 кг 

2. Легка 20–22 кг 20–22 кг 

3. Напівсередня 22–24 кг 22–24 кг 

4. Середня 24–27 кг 24–27 кг 

5. Напівважка 27–31 кг 27–31 кг 

6. Важка 31–35 кг 31–35 кг 

7. Надважка 35–40 кг 35–40 кг 

8. Суперважка понад 40 кг понад 40 кг 

2. Молодші юнаки та дівчата 8–9 років 

1. Найлегша до 24 кг до 24 кг 

2. Легка 24–27 кг 24–27 кг 

3. Напівсередня 27–30 кг 27–30 кг 

4. Середня 30–33 кг 30–33 кг 

5. Перша напівважка 33–36 кг 33–36 кг 

6. Друга напівважка 36–40 кг 36–40 кг 

7. Важка 40–45 кг 40–45 кг 

8. Суперважка понад 45 кг понад 45 кг 

3. Юнаки та дівчата 10–11 років 

1. Найлегша  до 28 кг  до 28 кг  

2. Легка 28–31 кг 28–31 кг 

3. Напівлегка 31–34 кг 31–34 кг 

4. Перша напівсередня 34–37 кг 34–37 кг 

5. Друга напівсередня 37–40 кг 37–40 кг 

6. Середня 40–43 кг 40–43 кг 

7. Перша напівважка 43–46 кг 43–46 кг 

8. Друга напівважка 46–50 кг 46–50 кг 

9. Важка 50–54 кг 50–54 кг 

10. Надважка 54–60 кг 54–60 кг 

11. Суперважка понад 60 кг понад 60 кг 

4. Старші юнаки та дівчата 12–13 років 
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1. Найлегша  до 32 кг  до 32 кг 

2. Перша найлегша 32–35 кг 32–35 кг 

3. Легка 35–38 кг 35–38 кг 

4. Напівлегка 38–41 кг 38–41 кг 

5. Перша напівсередня 41–44 кг 41–44 кг 

6. Друга напівсередня 44–48 кг 44–48 кг 

7. Середня 48–52 кг 48–52 кг 

8. Перша напівважка 52–56 кг 52–56 кг 

9. Друга напівважка 56–60 кг 56–60 кг 

10. Важка 60–65 кг 60–65 кг 

11. Перша надважка 65–71 кг 65–71 кг 

12. Друга надважка 71–77 кг 71–77 кг 

13. Суперважка понад 77 кг понад 77 кг 

5. Кадети та кадетки 14–15 років 

1. Найлегша до 40 кг до 35 кг 

2. Напівлегка 40–45 кг 35–40 кг 

3. Легка  45–50 кг 40–45 кг 

4. Перша напівсередня 50–55 кг 45–50 кг 

5. Друга напівсередня 55–60 кг 50–55 кг 

6. Середня 60–65 кг 55–60 кг 

7. Перша напівважка 65–70 кг 60–65 кг 

8. Друга напівважка 70–75 кг 65–70 кг 

9. Важка 75–82 кг 70–75 кг 

10. Надважка 82–90 кг 75–82 кг 

11. Суперважка понад 90 кг понад 82 кг 

12. Абсолютна відкрита вагова катег. відкрита вагова катег. 

6. Юніори та юніорки 16–17 років 

1. Найлегша до 45 кг до 40 кг 

2. Напівлегка 45–50 кг 40–45 кг 

3. Легка 50–55 кг 45–50 кг 

4. Перша напівсередня 55–60 кг 50–55 кг 

5. Друга напівсередня 60–65 кг 55–60 кг 

6. Середня  65–70 кг 60–65 кг 

7. Перша напівважка 70–75 кг 65–70 кг 

8. Друга напівважка 75–82 кг 70–75 кг 

9. Важка 82–90 кг 75–82 кг 

10. Надважка 90–100 кг 82–90 кг 

11. Суперважка понад 100 кг понад 90 кг 

12. Абсолютна відкрита вагова катег. відкрита вагова катег. 

7. Молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки 

1. Найлегша  до 52 кг до 50 кг 

2. Легка 52–56 кг 50–55 кг 

3. Перша напівлегка 56–60 кг 55–60 кг 

4. Друга напівлегка 60–65 кг --//-- 

5. Перша напівсередня 65–70 кг 60–65 кг 

6. Друга напівсередня 70–75 кг --//-- 

7. Середня 75–82 кг 65–70 кг 

8. Напівважка 82–90 кг 70–76 кг 

9. Важка 90–100 кг 76–82 кг 

10 Надважка 100–110 82–90 кг 

11. Суперважка понад 110 кг понад 90 кг 

12. Абсолютна відкрита вагова катег. відкрита вагова катег. 
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8. Дорослі (чоловіки, жінки) 18 років і старші 

1. Найлегша  до 52 кг до 50 кг 

2. Легка 52–56 кг 50–55 кг 

3. Перша напівлегка 56–60 кг 55–60 кг 

4. Друга напівлегка 60–65 кг --//-- 

5. Перша напівсередня 65–70 кг 60–65 кг 

6. Друга напівсередня 70–75 кг --//-- 

7. Середня 75–82 кг 65–70 кг 

8. Напівважка 82–90 кг 70–76 кг 

9. Важка 90–100 кг 76–82 кг 

10 Надважка 100–110 82–90 кг 

11. Суперважка понад 110 кг понад 90 кг 

12. Абсолютна відкрита вагова катег. відкрита вагова катег. 

 

1. Якщо кількість учасників, допущених мандатною комісією до змагань, 

недостатня для об'єктивного визначення результатів, організатори змагань 

мають право поєднувати дві суміжні вагові категорії, що межують між собою, 

попередньо одержавши згоду представників команд. 

2. Без попередження можуть бути об’єднані вагові категорії якщо між 

спортсменами розбіжність у вазі складає менше 5 кг. 

 

Стаття 3. Заявки на участь у змаганнях 

1. Заявки на участь у змаганнях поділяються на види: 

– попередні; 

– іменні; 

– технічні. 

2. Попередні заявки повинні бути подані точно у терміни, вказані в 

Регламенті змагань, і мають містити інформацію, необхідну Оргкомітету для 

підготовки до змагань, а саме: 

– кількість учасників (команд) у кожній віковій групі, ваговій категорії та 

розділі змагань: «Рукопашна сутичка», «Борцівська сутичка», «Самозахист», 

«Форма»; 

– кількість членів делегації, що потребують розміщення; 

– час та вид транспорту прибуття; 

– потреба у квитках у зворотному напрямі. 

3. Допуск до змагань команд, які попередньо не підтвердили свою участь 

у змаганнях, відбувається за окремим рішенням Суддівської колегії змагань 

після консультації з особами, що відповідають за прийом учасників, та 

секретаріатом; Суддівська колегія має право не допустити до змагань таку 

команду, якщо допуск призведе до незручностей для інших учасників або 

спричинить значні труднощі в роботі Суддівської колегії. 

4. Іменні заявки повинні бути оформлені згідно з додатком до цих 

Правил та подані до Мандатної комісії в строки, вказані у Регламенті, і мають 

містити інформацію, необхідну для прийняття рішення про допуск учасників до 

змагань, а саме: 

– прізвище та ім'я учасника (повністю); 
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– візу «допущений», дату, підпис та печатку лікаря проти прізвища 

кожного учасника; 

– дату народження учасника (число, місяць, рік); 

– спортивну кваліфікацію учасника; 

– вагу учасників змагань у розділах «Рукопашна сутичка», «Борцівська 

сутичка»; 

– прізвище та ініціали  особистого тренера спортсмена. 

5. Іменна заявка засвідчується особистими підписами керівника 

організації, що відряджає команду, та лікаря і відповідними печатками; також 

зазначається і засвідчується печаткою лікувальної установи вказана словами 

кількість допущених учасників; заявка має бути надрукованою і не мати 

виправлень. 

6. Команда не допускається до змагань без надання пояснень у випадках: 

– відсутності іменної заявки; 

– неправильного оформлення іменної заявки за позиціями. 

7. Технічна заявка подається представником команди до Мандатної 

комісії разом з іменною заявкою і містить інформацію, необхідну для 

проведення жеребкування, а саме: 

– категорії особистих змагань, у яких заявлений кожний учасник змагань; 

– категорії командних змагань, у яких заявлені команди цієї організації. 

8. Дозаявки та перезаявки учасників після акредитації Мандатною 

комісією та проходження жеребкування: 

8.1. Дозаявки акредитованих учасників, перезаявки учасників з одного 

виду програми (категорії) до іншого або відмова учасників від участі в 

змаганнях здійснюється з письмового дозволу Головного судді за погодження з 

Головним секретарем змагань не пізніше 1 (однієї) години після оголошення 

результатів жеребкування. 

8.2. Учасники, які не пройшли процедуру акредитації, не можуть бути 

дозаявлені на участь у змаганнях. 

8.3. Учасники, які своєчасно не оформили відмову від участі в змаганнях, 

вважаються дискваліфікованими за неявку на сутичку. 

 

Стаття 4. Допуск учасників до змагань 

1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени відповідного віку, 

статі, вагових категорій, спортивних розрядів і класифікаційних ступенів 

бойового хортингу (ранків), зазначених у Правилах, дані яких правильно 

оформлені в заявочному листі відповідної спортивної організації, що мають 

необхідний медичний дозвіл встановленого зразка. 

2. Безпосередній допуск учасників (спортивних команд) до змагань 

покладається на Мандатну комісію. Голова Мандатної комісії призначається 

Головним суддею змагання і працює в його підпорядкуванні. 

3. До змагань в умовно-контактному розділі «Форма» серед юніорів 16–

17 років допускаються кадети 14–15 років, які є чемпіонами і призерами 

обласних та всеукраїнських змагань. 

4. До змагань в умовно-контактному розділі «Форма» серед молоді 

(чоловіки, жінки) та серед дорослих (чоловіки, жінки) допускаються юніори та 
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юніорки 16–17 років, які є чемпіонами і призерами обласних та всеукраїнських 

змагань у своїй віковій групі. 

5. До змагань у контактних розділах серед молоді (жінки) та серед 

дорослих (жінки) допускаються юніорки 16–17 років, які є чемпіонками і 

призерками обласних та всеукраїнських змагань у своїй віковій групі. 

6. До змагань у контактних розділах серед молоді (чоловіки) та серед 

дорослих (чоловіки) допускаються юніори 17 років, які є чемпіонами і 

призерами обласних та всеукраїнських змагань у своїй віковій групі. 

7. Якщо до змагань старшої вікової групи допускаються спортсмени 

молодшої, у цьому разі діють Правила змагань старшої вікової групи. 

8. Вікові групи учасників визначається Регламентом. У змаганнях з 

великою кількістю учасників можливе введення додаткових вікових груп, в разі 

недостатньої кількісті учасників – можливе об’єднання вікових груп учасників; 

9. Вік учасників усіх груп визначають за роком, місяцем і датою 

народження на день проведення Мандатної комісії. 

10. Допускається визнання віку учасників за календарним роком 

народження або за датою на день проведення Мандатної комісії змагань вищого 

рівня (для відбіркових змагань). 

11. Учасник молодшої вікової групи може бути заявленим до наступної 

старшої вікової групи після узгодження з Головним суддею відповідно до 

затвердженого Регламенту змагань. 

12. Одному спортсмену дозволяється приймати участь у декількох 

розділах змагань за поданням представника команди та особистим бажанням. 

13. У двох видах програми змагань: за абсолютну першість і командних 

змаганнях дозволяється брати участь спортсменам будь-якої вагової категорії. 

14. Учасники змагань з розділів «Самозахист» і «Форма» на вагові 

категорії не поділяються, а можуть розділятись тільки за віковими групами. 

15. До Мандатної комісії учасник змагань має надати документ 

державного зразка, що засвідчує особу, кваліфікаційну книжку спортсмена 

бойового хортингу – Combat Horting Passport, який засвідчує належність до 

Національної федерації бойового хортингу України. 

16. Якщо представник команди офіційно заявляє учасника, але учасник 

спізнився чи не з'явився на Мандатну комісію, Медичну комісію, офіційне 

зважування, такий учасник до змагань не допускається. 

17. При виникненні проблем з допуском до участі в змаганнях остаточне 

рішення приймає Головний суддя змагань. 

18. Наявність страхового договору (сертифіката, поліса), передбаченого 

пунктом 2 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування», на 

період проведення змагань є обов’язковою для учасників контактних розділів 

змагань «Рукопашна сутичка», «Борцівська сутичка», «Самозахист». 

 

Стаття 5. Права й обов'язки учасників змагань 

1. Учасник має право: 

– звертатися через офіційного представника своєї організації, у випадку 

його відсутності – через тренера, у випадку їхньої відсутності на змаганнях – 

особисто, у Суддівську колегію; 
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– при одержанні травми звертатися до лікаря змагань за медичною 

допомогою; 

– просити про зупинку сутички, піднявши руку вгору: на паузу довжиною 

до 5 (п'яти) хв для одержання медичної допомоги при травмі, при відмовленні 

від продовження сутички, при виникненні інших нестандартних ситуацій під 

час сутички використовувати до 1 (однієї) хв для упорядкування костюма чи 

протекторів. 

2. Учасник зобов'язаний: 

– знати програму і Регламент змагань, строго виконувати дані Правила; 

– поводитися коректно по відношенню до учасників, суддів, 

представників і тренерів, що присутні на змаганні; 

– строго виконувати вимоги традиційного етикету бойового хортингу 

перед початком поєдинку, під час поєдинку і після його закінчення; 

– відповідати санітарно-гігієнічним вимогам; 

– бути одягненим в охайний чистий спортивний одяг: хортовку (куртка з 

поясом і штани), мати охайне спортивне захисне екіпірування, рукавиці, 

протектори на гомілки, вдягнені під штани хортовки, для учасників жіночої 

статі під куртку хортовки обов'язково вдягається неушкоджений протектор для 

грудей; 

– використовувати тільки індивідуальні засоби захисту, зазначені в 

Регламенті; 

– надавати суддям можливість перевірки чи наявності відповідності 

стандартам індивідуальних засобів захисту; 

– не залишати хорт без дозволу Рефері; 

– виконувати всі команди Рефері; 

– у випадку вказівки в Регламенті змагань про обов'язкове страхування 

учасників – мати страховий поліс (вид і розміри страхування також повинні 

бути зазначені в Регламенті змагань, у випадку відсутності конкретних указівок 

– вирішувати дане питання на власний розсуд). 

– під час сутички не мати на тілі чи костюмі ніяких твердих предметів: 

затисків чи шпильок для волосся, шпильок, годинників, ланцюжків, кулонів, 

браслетів, обручок, ґудзиків тощо; 

– у випадку виникнення причин, що не дають можливості продовжити 

змагання, негайно сповістити про це представника своєї команди, який 

звертається з даного питання до Головного судді змагань. 

3. Учасники змагань виходять на парад відкриття, закриття та 

нагородження у хортовці (куртка з поясом і штани) або у спортивній формі 

своєї команди (що може бути зазначено в Регламенті змагань). 

4. Учаснику під час виступу в усіх розділах змагань забороняється мати 

на собі каблучки, обручки, перстні, браслети, сережки, ланцюжки та інші 

предмети, які можуть спричинити травму. 

 

Стаття 6. Представники, секунданти, тренери і капітани команд 

1. Кожна команда, що бере участь у змаганні, повинна мати 

представника, суддю, секунданта, тренера і капітана команди. Дані офіційні 

особи команди можуть замінювати секунданта. 
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2. Представник є керівником команди, про що обов'язково вказується в 

заявочному листі. Він несе відповідальність за дисципліну і поведінку 

учасників у місцях проживання, харчування, проведення змагань і 

безпосередньо на хорті, забезпечує їхню своєчасну явку на сутичку. 

Представник може бути присутнім при жеребкуванні учасників змагань та на 

нарадах Суддівської колегії, якщо вони проводяться разом із представниками. 

Представник команди під час змагань повинен бути одягнений в офіційний 

костюм. Офіційний протест щодо порушення правил змагань подає тільки 

представник команди. 

2.1. Представник команди є посередником між суддівською колегією 

змагань і спортсменами (тренерами) команди. Якщо команда не має 

представника, його обов'язки виконує тренер або капітан команди. Представник 

команди повинен перебувати на спеціально відведеному місці. 

2.2. Представник команди не може бути одночасно суддею або лікарем 

цих змагань. 

2.3. Представник команди виконує такі функції: 

1) бере участь у жеребкуванні; 

2) бере участь у роботі спільних нарад із суддями, де може на підставі 

вимог цих Правил висловлювати зауваження до роботи суддів, затверджує 

результати кожного дня змагань і змагань у цілому; 

3) забезпечує дисципліну учасників команди та їх своєчасне прибуття на 

змагання. 

2.4. Представнику команди забороняється втручатися в рішення суддів і 

осіб, які проводять змагання, а також здійснювати дії, що ображають суддів. 

2.5. Представника команди може бути відсторонено від виконання своїх 

обов'язків у разі порушень або невиконання своїх обов'язків. 

3. Суддя, якого представляє команда, делегується на змагання за 

запрошенням Головного судді змагань і входить до складу Суддівської колегії 

змагань. 

4. Секунданта учасника сутички призначає представник команди та 

вручає йому бейдж секунданта встановленого зразка. При учаснику може бути 

лише один секундант. Секундант виводить до хорту спортсмена команди, якого 

викликали на сутичку, та виводить учасника з хорту після оголошення 

результатів сутички, знаходяться в спеціально відведеному місці біля хорту, 

сидячи на стільці секунданта або стоячи біля стільця. Секунданту учасника 

забороняється втручатися в дії суддів і осіб, що проводять змагання, а також 

некоректно поводити себе, голосно звертаючись з місця роботи секунданта до 

суддівського столу та суддів на хорті. Секундант під час змагань повинен бути 

одягнений в офіційний спортивний костюм команди, яку він представляє, та 

мати при собі вдягнений бейдж секунданта. Секундант спортсмена є обличчям 

команди на рівні зі спортсменом, і має відповідати нормам поведінки під час 

змагань та вимагати від спортсмена, якого секундує, дотримання цих норм. 

4.1. Секундант учасника під час сутички має знаходитися сидячи на 

спеціальному секундантському стільці (з синім або жовтим чохлом, відповідно 

до змагальної сторони) біля краю хорту або, принаймні, за два метри від краю 

хорту. Якщо лікар змагання дозволяє йому, він має право надавати допомогу у 
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лікуванні травмування свого спортсмена. Окрім даної ситуації, секунданту 

суворо заборонено наступати на хорт ногами, або ставати колінами. Це може 

бути приводом для Рефері щодо застосування до секунданта штрафних санкцій. 

4.2.  Секундант має право давати воду своєму спортсмену лише у перерві 

між основним та додатковим часом сутички, якщо такий призначили судді. 

Жодна інша речовина не може бути надана під час сутички. Секунданту 

необхідно витерти піт у свого спортсмена під час такої перерви. Наприкінці 

перерви його спортсмен не повинен бути вологим від поту. 

4.3. Секундантові суворо заборонено впливати на рішення або ображати 

суддівський корпус чи суперника. Він може говорити тільки зі своїм 

спортсменом. У разі недотримання цієї заборони Рефері на хорті може просити 

Арбітра хорту попередити секунданта жовтою карткою (попередження), а за 

повторного порушення цей секундант усувається Арбітром хорту від своїх 

обов’язків, який піднімає червону картку (усунення). Арбітр хорту має право 

(на власний розсуд, не чекаючи реакції Рефері на хорті) при порушенні також 

показувати ЖОВТУ або ЧЕРВОНУ картки. Відразу після покарання червоною 

карткою Арбітр хорту інформує про це відповідального за змагання (головного 

суддю або заступника головного судді змагань), а секундант усувається від 

змагань і не може більше виконувати свої функції. Представник та учасники 

цієї команди мають право на іншого секунданта.  

4.4. Клуб, місцева, обласна, регіональна федерація, секундант якої 

усувається, буде покарана відповідно до дисциплінарних та адміністративно-

фінансових правил. Якщо секундант отримує дві жовті картки (попередження) 

під час одного змагання (не обов'язково під час однієї і тієї ж сутички) він 

також буде відсторонений від змагань і не зможе більше виконувати свої 

обов'язки. Щодо червоної картки приймається рішення про відкликання 

акредитації. 

4.5. Максимум один секундант має право наблизитися до місця 

проведення сутички разом з учасником. 

4.6. Секундант не може виконувати обов'язки Рефері та Бічного судді на 

тих самих змаганнях під час суддівства спортсменів вагової категорії, у якій 

змагається його спортсмен. До суддівства інших вагових категорій і вікових 

груп такий секундант допускається. 

4.7. Секунданти повинні сидіти на спеціально відведених для них 

стільцях біля хорту протягом сутички, не покидаючи місця і не відволікатися на 

сторонні виклики. 

4.8. Секунданти не мають права давати вказівок учасникам і 

жестикулювати під час змагальної боротьби на хорті та після команди Рефері 

«Файт» – початку сутички. 

4.9. Секунданти можуть давати вказівки своїм учасникам тільки після 

команди Рефері «Стоп» та до команди Рефері «Файт». 

4.10. Аби-яким особам та членам Суддівської колегії даними Правилами 

заборонено відволікати Секунданта від контролю за діями свого спортсмена 

впродовж ведення сутички після команди Рефері «Файт»; дозволяється 

звертатися до Секунданта тільки після команди Рефері «Стоп» та зупинки 

сутички. 
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5. Тренер, зазначений у заявочному листі, під час змагань знаходиться 

разом з учасниками у відведеному для команди місці і відповідає безпосередньо 

за підготовку спортсменів до виходу на хорт та їхню поведінку під час змагань. 

Поведінка тренерів під час сутички: 

1) тренери повинні сидіти на спеціально відведених для них місцях біля 

хорту протягом сутички; 

2) тренери не мають права давати вказівок учасникам і жестикулювати 

під час змагальної боротьби на хорті та після команди Рефері «Файт» – початку 

сутички; 

3) тренери можуть давати вказівки своїм учасникам тільки після команди 

Рефері «Стоп» та до команди рефері «Файт»; 

4) якщо тренер не дотримується вимоги даних Правил, йому виноситься 

перше попередження; 

5) якщо тренер після попередження не дотримується вимоги даних 

Правил, він отримує друге попередження та видаляється зі змагальної зони без 

права заміни; 

6) якщо тренер продовжує неналежно поводитися за межами змагальної 

зони, його буде покарано дискваліфікацією зі змагань; 

7) тренери повинні виконувати ритуал на початку та наприкінці сутички: 

– на початку сутички знаходитись у положенні стоячи обличчям до хорту;  

– виконати одночасно з учасниками уклін етикету вперед у напрямку 

тренера суперника, і після виконання поклону сісти на тренерський стілець. 

6. Капітан команди вибирається з числа учасників, що фіксується в 

заявочному листі, він нарівні з представником і тренером відповідає за 

дисципліну учасників команди. 

 

Стаття 7. Допінг-контроль 

1. Допінг-контроль є частиною змагань і може проводитися на будь-яких 

із них. 

2. Відповідно до антидопінгових правил Всесвітньої антидопінгової 

асоціації World Anti-Doping Agency (WADA) спортсмени спортивних заходів з 

бойового хортингу можуть залучатися до антидопінгового тестування під час 

тренувального процесу та під час участі у змаганнях. 

3. Допінг-контроль проводиться у спеціально відведених пунктах 

(приміщеннях), які повинні мати достатньо місця для розміщення спортсменів, 

відповідну кількість туалетних кімнат для чоловіків і жінок та відповідати 

критеріям конфіденційності інформації. 

4. Кількість спортсменів і особи для проходження допінг-контролю 

визначаються Федерацією та Головною суддівською колегією змагань, яка 

зобов’язана попередити спортсменів про проходження допінг-контролю (усно 

чи письмово). 

5. Спортсмени, яких попередили, з’являються на місце відбору біопроб 

одразу після виступу у змаганнях. 

6. Якщо спортсмен не з’явився до пункту відбору біопроб, або достроково 

залишив місце змагань, чи відмовився від тестування, йому зараховується 

позитивний результат з допінг-контролю. 
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7. Відбір біопроб проводиться супроводжуючим або допінг-офіцером у 

спеціально відведеній ізольованій туалетній кімнаті, відповідно до інструкцій 

ВАДА: 

– спортсмени (чоловіки і жінки) здають біопробу у спеціальну посудину 

роздягненими в присутності супроводжуючого або представника 

антидопінгового центру (допінг-офіцера); 

– супроводжуючий (допінг-офіцер) має бути однієї із спортсменом статі; 

– супроводжуючий (допінг-офіцер) зобов’язаний спостерігати за виходом 

біопроби від спортсмена до посудини, після чого, відповідно до інструкцій, 

заповнює і підписує разом із спортсменом і представником необхідні 

документи і пересилає біопроби до антидопінгової лабораторії. 

8. У момент відбору біопроб у приміщенні допінг-контролю (не у 

туалетній кімнаті) можуть перебувати представники антидопінгового центру, 

представник, тренер, лікар команди, члени Федерації. 

9. Представникам засобів масової інформації (ЗМІ) перебувати у 

приміщенні допінг-контролю забороняється. 

10. За вживання заборонених ВАДА препаратів та медичних процедур 

або відмову проходити тестування спортсмени за рішенням Федерації 

підлягають дисциплінарним санкціям у вигляді грошових штрафів та заборони 

на участь у змаганнях на певний термін (дискваліфікації), у тому числі довічно. 

11. Спортсмен зобов’язаний своєчасно сплачувати грошові штрафи та 

компенсувати кошти, витрачені на проведення тестування (допінг-контролю) у 

разі позитивного результату його допінг-проби, що сплачуються Федерації. 

12. Після винесення остаточного рішення, Федерація має право надавати 

інформацію щодо порушень спортсменом антидопінгових правил засобам 

масової інформації чи громадськості. 
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РОЗДІЛ 5. РОЗДІЛ ЗМАГАНЬ «РУКОПАШНА СУТИЧКА» 

 

Стаття 1. Мандатна комісія, зважування учасників 

1. Процедура зважування має на меті встановлення ваги учасника 

відповідності однієї вагової категорії. Учасник має право виступати тільки у тій 

категорії, яка встановлена на офіційному зважуванні. 

1.1. Зважування учасників проводиться під час проведення Мандатної 

комісії. Воно проводиться один раз на перший день змагань або напередодні та 

триває 1 годину. Якщо зважування проводиться в день змагань, воно 

починається не менше ніж за 2 години до початку змагань. 

1.2. Зважування здійснює бригада суддів, призначена Головним суддею, 

до якої входять: заступник головного судді (один із Арбітрів хорту), 

представник секретаріату змагань, лікар та два або три судді. 

1.3. Перед зважуванням усі учасники проходять зовнішній медичний 

контроль у лікаря змагань. 

1.4. Учасники зважуються у спеціальній кімнаті або за ширмою 

напівоголеними: чоловіки – у плавках, жінки – у купальниках відкритого типу. 

1.5. При зважуванні учасник зобов'язаний пред'явити документ із 

фотографією, що засвідчує його особу, ліцензію учасника, страховку, картку 

медичного контролю та заповнену анкету. 

2. Засідання Мандатної комісії і зважування учасників проводяться 

наступними посадовими особами, призначеними Головним суддею: заступник 

Головного судді, технічний секретар, Головний лікар змагань, необхідна 

кількість суддів, що визначають результати зважування. 

3. Для проведення процедури зважування повинна бути в наявності 

відповідна кількість пристроїв для зважування та необхідна кількість суддів, що 

визначають результати зважування. Дозволяється використовувати для 

зважування кілька ваг, при цьому учасники однієї вагової категорії повинні 

зважуватися на тих самих вагах. 

4. Для проходження Мандатної комісії і зважування учаснику необхідно 

надати кваліфікаційну книжку спортсмена бойового хортингу – Combat Horting 

Passport, який засвідчує належність до Національної федерації бойового 

хортингу України (НФБХУ), а також інші документи, відповідно до Регламенту 

змагань. 

5. Будь-які проблеми, що виникають у процесі зважування чи 

проходження Мандатної комісії, вирішує тільки представник або капітан 

команди, зазначені в заявці. 

6. Зважування та реєстрація всіх учасників проводиться в терміни і за 

адресою, зазначеним у Регламенті змагань. 

7. За 1 (одну) годину до початку офіційного зважування учасникам 

надається можливість контрольного зважування на тих же вагах, на яких буде 

проводитись офіційне зважування. Офіційне зважування повинне завершитися 

не менш ніж за дві години до початку змагань. Його результати заносяться до 

протоколу зважування. 

8. Результати зважування заносяться до протоколу, який підписують усі 

члени Мандатної комісії. Спортсмени, що одержали допуски Мандатної комісії, 
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лікаря і пройшли зважування, допускаються Головним суддею до змагання і, 

таким чином, є учасниками даних змагань. 

9. Порядок та час зважування учасників змагання вказується в Регламенті. 

Спортсмен, який спізнився або не з'явився на зважування, до участі в змаганнях 

не допускається. 

10. Допуск учасників здійснюється згідно з Регламентом змагань. Разом з 

тим дозволяється допускати до певної вікової групи спортсменів, які беруть 

участь у змаганнях та мають найближчий менший рік народження. 

 

Стаття 2. Жеребкування 

1. Жеребкуванням визначається черговість виступу учасників (команд) у 

змаганнях. 

2. Жеребкування проводиться за день до першого дня змагань. 

3. Жеребкування проводить призначена Головним суддею змагань комісія 

у складі: 

– заступник (заступники) Головного судді; 

– Головний секретар змагань; 

– головний тренер або старші тренери вікових груп; 

– представників команд; 

– необхідна кількість суддів і секретарів, проводить жеребкування для 

складання пар учасників і визначення порядку проведення сутичок. 

4. Форма одягу на жеребкуванні для чоловіків – костюм (піджак і брюки), 

краватка, ділове взуття, для жінок – костюм (брючний або зі спідницею), ділове 

взуття. 

5. Секретаріат друкує один список учасників для кожної вагової категорії, 

а технічні секретарі вивішують його на інформаційному стенді поруч із 

кімнатою жеребкування не пізніше ніж за 15 хв до початку жеребкування. 

6. Виправлення у списках учасників (вагова категорія, написання 

прізвища тощо) може бути внесено за зверненням представника команди до 

початку жеребкування. Під час жеребкування та після нього внесення змін 

неможливе. 

7. Жеребкування може проводитися за ваговими категоріями відразу під 

час зважування, де кожний учасник (або його представник, тренер) після 

проходження офіційного зважування самостійно вибирають номер, який 

обумовлює його місце у підгрупі. Даний спосіб має назву – змішане 

жеребкування. 

8. В інший спосіб жеребкування проводиться в день прибуття команд 

після реєстрації та акредитування учасників з урахуванням фаворитів і 

розгрупуванням їх за попередніми заявками команд. 

9. Жеребкування може проводитися як звичайним способом, так і з 

використанням відповідних комп'ютерних програм. На змаганнях, що мають 

національний та обласний статус, жеребкування проводиться з урахуванням 

фаворитів. 

10. За результатами жеребкування складають протоколи змагань, що 

мають бути доступними для всіх представників команд. 

11. Вносити зміни до протоколів змагань після жеребкування заборонено. 
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12. Результати жеребкування заносяться до протоколу, на підставі якого 

складається протокол проведення сутичок і протокол змагань. 

13. Порядок проведення жеребкування на чемпіонатах України серед 

молодших вікових груп, всеукраїнських турнірах визначається Регламентом 

цих змагань. 

14. Головний суддя змагань є відповідальним за справедливе урахування 

всіх без винятку умов жеребкування учасників. 

15. Способи жеребкування 

15.1. Жеребкування учасників у змаганнях, що проводяться з вибуванням 

після однієї поразки і додаткової зустрічі за третє місце у фінальній частині 

змагань. 

1) загальне жеребкування: 

– порядкові номери учасників (команд) визначаються безпосередньо 

жеребом; 

– учасники, що одержали непарні номери, складають групу «А»; 

– учасники з парними номерами – групу «Б»; 

– переможці змагання в кожній групі зустрічаються у фіналі, де 

розігрують між собою 1-е та 2-е місця, призери – 3-е і 4-е місце; 

2) жеребкування з попереднім розподілом учасників (команд) за групами 

може використовуватися у випадках, коли до змагання з кожного виду 

програми допускаються декілька учасників (команд) від однієї організації, з 

метою уникнення зустрічі між собою до заключних кіл змагань. Спочатку 

жеребом визначаються номери груп для перших за класифікацією учасників. 

Інші учасники автоматично потрапляють в другу групу. Потім жеребом 

визначають порядкові номери учасників у групах; 

3) жеребкування з попереднім розсіюванням найсильніших учасників 

(команд) може використовуватися для того, щоб учасники (команди) з 

найвищими за рейтингом показниками (наприклад, чемпіон і призери минулого 

року), заявлені для участі з даного виду програми, не зустрілися між собою до 

заключних кіл змагань. Перший за рейтингом заявлений учасник автоматично 

отримує найменший порядковий номер у групі «А», другий за рейтингом – 

найменший порядковий номер у групі «Б». Треті за рейтингом учасники 

отримують наступні один за одним найбільші номери в групі «А» і в групі «Б». 

Порядкові номери інших учасників визначаються жеребом; 

4) жеребкування з попереднім розсіюванням найсильніших учасників 

(команд) і розподілом інших учасників (команд) за групами змішаний спосіб 

жеребкування. Спочатку проводиться попереднє розсіювання найсильніших, а 

потім розподіл інших учасників за групами і визначення їх порядкових номерів; 

5) спосіб жеребкування визначається Головною суддівською колегією 

після звіту та обговорення протоколу Мандатної комісії, залежить від рівня 

завдань змагань, кількості, складу учасників. 

15.2. У разі жеребкування учасників (команд) у змаганнях, проведених за 

коловим способом, порядкові номери учасників (команд) визначаються 

безпосередньо жеребом. 

15.3. Визначений жеребкуванням порядковий номер учасника, заноситься 

до протоколу і зберігається за ним на весь час змагань. 
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15.4. Протокол жеребкування підписує Головний суддя і Головний 

секретар. Зміни, перестановки і виправлення не допускаються. 

15.5. У відповідності до міжнародних стандартів Всесвітньої федерації 

бойового хортингу проводиться автоматичне комп’ютерне жеребкування на 

підставі наданих організаціями-учасницями електронних заявок. 

15.6. Після закінчення роботи Мандатної комісії до протоколів 

електронного жеребкування вносяться зміни, згідно з протоколами Мандатної 

комісії. У програмах електронного жеребкування можуть враховуватись 

вищеназвані види та системи жеребкування. 

16. Дата, час, місце проведення і спосіб жеребкування визначаються 

Регламентом змагань. 

 

Стаття 3. Костюм учасників змагань 

1. Спортивний костюм учасника є офіційним представницький костюмом 

команди клубу, федерації, асоціації з написом на спинці костюму назви 

організації, яку він представляє на змаганні і нагрудною емблемою виду спорту 

– «Combat Horting» – «Бойовий хортинг» на лівій стороні області грудей. 

2. Змагальний костюм (хортовка) – для усіх спортсменів, всіх учасників 

чоловічої і жіночої статі складається з хортовки – Combat Horting Suit (куртка з 

поясом і штани).  

2.1. Куртка – куртка змагального костюму (хортовки) з щільної темно-

синьої бавовняної, лляної або комбінованої тканини, складається з куртки, 

довжина якої закриває тулуб до середини стегон, та фіксується поясом, з 

рукавами до зап’ястя, та спортивних штанів, досить вільних, щоб не стискувати 

рухів ногами. Відстань між двома відворотами куртки в горизонтальній позиції 

має бути мінімум 20 см. Відстань за вертикаллю від поглиблення верхнього 

краю грудини до місця перетину відворотів має бути не більше ніж 10 см. 

На лівій грудинній частині куртки має бути вишита нагрудна емблема – 

встановлений Всесвітньою федерацією бойового хортингу офіційний логотип 

виду спорту з написом під логотипом «Combat Horting».  

Куртка має бути такої довжини, щоб повністю покривати 2/3 стегна, 

достатньо широкою, щоб ліва пола заходила на праву не менше ніж на 20 см на 

рівні нижньої частини грудної клітки. Між рукою та курткою по всій довжині 

рукава має бути простір 10–15 см, комір куртки має бути завтовшки 

щонайменше 1 см, і завширшки – 4–5 см. 

Рукава куртки повинні повністю закривати руку, включаючи зап'ястя, під 

час контролю. На лівому рукаві куртки посередині плеча може знаходитися 

кваліфікаційний шеврон розрізнення з емблемою бойового хортингу, емблема 

клубу може бути пришита на правий рукав. У спортсмена, який має спортивне 

звання «Чемпіон Світу з бойового хортингу», «Чемпіон Європи, Азії», «Чемпіон 

України» і т. п. на правому рукаві куртки може бути розташована емблема-

відзнака, що вказує на набуття спортсменом даного звання. 

2.2. Штани. Спортивні штани костюму-хортовки темно-синього кольору 

повинні покривати гомілку і ступню до підлоги, пояс штанів повинний 

зав'язуватися міцною щільною тасьмою. На лівій бічній стороні штанів 

посередині стегна може бути вишита емблема бойового хортингу, така як і 
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нагрудна. Штани мають бути досить довгими, щоб закривати ноги максимально 

до ступні чи щонайменше до точки, що на 5 см вище від неї. Між ногою та 

штаниною по всій довжині має бути простір – 10–15 см. 

2.3. Пояс. Міцний пояс завширшки 4–5 см, колір якого відповідає 

кваліфікації спортсмена, має бути двічі обгорнутий та зав'язаний на рівні талії 

спеціальним плоским вузлом, щільно фіксуючи куртку, не даючи їй можливості 

вільно вистромлятися з-під поясу. Довжина поясу має бути такою, щоб після 

зав’язування залишалися кінці завдовжки 20–35 см. 

2.4. Жіноче трико, футболка. Спортсменки жіночої статі всіх вікових 

груп, які вдягнені у хортовку, під курткою хортовки використовують трико з 

короткими рукавами або міцну довгу футболку (майку) з круглим коміром, яка 

заправляється у штани, темно-синього кольору, під яку у вікових групах 

жіночої статі 12–13, 14–15, 16–17, 18 років і старші вдягається протектор для 

захисту грудей. Для учасниць – захисний бандаж для грудей, майка темно-

синього кольору (майки із зображеннями та написами, брудні, рвані та з 

розтягнутим коміром – не допускаються). 

3. На хортовці допускається таке маркування: 

1) наспинна нашивка розміром не більше ніж 35×35 см (для дорослих 

розмірів), що розміщується на спині на 3 см нижче за комір куртки, із 

зазначенням прізвища спортсмена, країни (федерації, клубу) та/або спортивної 

організації. Розміри написів мають бути щонайбільше 6–7 см заввишки та 30 см 

завдовжки; 

2) Державний Герб або прапор країни на чемпіонатах світу і Європи 

допускається замість емблеми бойового хортингу зліва на грудях. 

Максимальний його розмір – 100 см²; 

3) допускається нашивання прапора країни, реклами або стрічок 

національних кольорів на плечі з обох боків куртки (від коміра через плече вниз 

по рукаву) завдовжки не більше ніж 25 см, і завширшки до – 5 см; 

4) на поясі, на лівому передньому боці низу поли куртки і зверху 

передньої частини штанів може бути написано (надруковано чи вишито) 

прізвище спортсмена (щонайбільше – 3×10 см); 

5) хортовка учасників змагань має відповідати вимогам Всесвітньої 

федерації бойового хортингу. Контроль відповідності під час змагань 

здійснюється Мандатною колегією та Дисциплінарною (в деяких випадках 

Апеляційною) комісією даних змагань, що призначаються Головним суддею 

змагань. 

4. Учасниками змагань розділу «Рукопашна сутичка» у відповідних 

вікових групах використовується змагальний костюм та екіпірування 

наступного зразка: 

4.1. Діти 6–7 років, молодші юнаки та дівчата 8–9 років, юнаки та 

дівчата 10–11 років, старші юнаки та дівчата 12–13 років 

а) чоловіча стать: змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і 

штани) темно-синього кольору; захисне екіпірування – протектори гомілки і 

підйому ступні, шолом із закритим підборіддям, спортивні тканинні рукавиці-

панчохи з поролоновим наповнювачем із відкритими пальцями темно-синього 

кольору. 
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б) жіноча стать: змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і штани) 

темно-синього кольору, майка темно-синього кольору (під курткою); захисне 

екіпірування – протектори гомілки і підйому ступні (протектор-панчоха), 

нагрудний захисний протектор нероздільний з поліпропілену, що закриває 

груди, а не живіт (для учасниць 6–9 років), нагрудний захисний протектор з 

пластиковими роздільними чашками, що закриває груди, а не живіт (для 

учасниць 12–13 років), жіночий паховий протектор (для учасниць 6–13 років), 

шолом із закритим підборіддям, спортивні тканинні рукавиці-панчохи з 

відкритими пальцями темно-синього кольору. 

4.2. Кадети та кадетки 14–15 років, юніори та юніорки 16–17 років 

а) Кадети (14–15 років), юніори (16–17 років): змагальний костюм – 

хортовка (куртка з поясом і штани) темно-синього кольору; захисне 

екіпірування – паховий протектор; протектори гомілки і підйому ступні 

(протектор-панчоха); шолом із закритим підборіддям, капа, рукавиці з 

відкритими пальцями 7 унцій темно-синього кольору. 

б) Кадетки (14–15 років), юніорки (16–17 років): змагальний костюм – 

хортовка (куртка з поясом і штани) темно-синього кольору; захисне 

екіпірування – протектори гомілки і підйому ступні (протектор-панчоха), 

нагрудний захисний протектор з пластиковими роздільними чашками (закриває 

груди, а не живіт), жіночий паховий протектор; шолом із закритим підборіддям, 

капа, спортивні тканинні рукавиці-панчохи з поролоновим наповнювачем із 

відкритими пальцями темно-синього кольору. 

4.3. Молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки та дорослі (чоловіки, жінки) 

18 років і старші 

а) Молодь (18–23 роки) та дорослі (18 років і старші) – Чоловіки: 

змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і штани) темно-синього 

кольору; 

захисне екіпірування – паховий протектор; капа, рукавиці з відкритими 

пальцями 7 унцій темно-синього кольору, жовтий пояс як предмет розрізнення, 

шолом не вдягається. 

б) Молодь (18–23 роки) та дорослі (18 років і старші) – Жінки: 

змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і штани) темно-синього 

кольору, майка під курткою темно-синього кольору; 

захисне екіпірування – нагрудний захисний протектор, жіночий паховий 

протектор, капа (за бажанням учасниці), спортивні тканинні рукавиці-панчохи з 

поролоновим наповнювачем із відкритими пальцями темно-синього кольору. 

5. У змаганнях серед вікових груп: 

діти 6–7 років, молодші юнаки та дівчата 8–9 років, юнаки та дівчата 10–

11 років, старші юнаки та дівчата 12–13 років, кадети і кадетки 14–15 років, 

юніори і юніорки 16–17 років: 

– перший спортсмен, якого викликають на хорт, виходить ліворуч від 

Рефері та столу Арбітру хорту в синьому шоломі; 

– другий спортсмен, якого викликають на хорт, виходить праворуч від 

Рефері та столу Арбітру хорту у жовтому шоломі (поясі). 
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6. Якщо за Регламентом змагань, Мандатною комісією учаснику змагання 

надається відповідний жеребкуванню чи реєстрації номер, то він повинен бути 

надійно пришитий на спинці хортовки. 

7. Бинтування кистей рук під рукавиці у змаганнях серед кадетів, юніорів, 

молоді та дорослих не використовується. 

8. Учасники змагань ведуть сутичку босоніж, можуть застосовувати м'які 

фіксатори надп’ятково-гомілкових суглобів, крім спортсменів категорії 

чоловіки 18 років і старші. 

9. Гігієна учасників: 

1) хортовка та екіпірування учасника змагань мають бути чистими, 

сухими та без неприємного запаху; 

2) нігті мають бути коротко підстрижені (натурального кольору); 

3) особиста гігієна учасників має бути на належному рівні; 

4) довге волосся має бути зав'язане так, щоб не створювати незручностей 

супернику (перев'язане резинкою для волосся без будь-яких жорстких чи 

металевих елементів, голова не має бути покрита, за винятком пов'язки 

медичного характеру); 

5) на тілі учасників не має бути твердих предметів. 

10. Будь-який учасник, який не виконує вимог щодо стандартів 

змагального костюму і захисного екіпірування, втрачає право брати участь у 

змаганнях. У разі порушення стандартів форми, іншому учаснику 

присуджується перемога через неявку суперника, якщо сутичка не почалося, та 

через дискваліфікацію суперника, якщо сутичка вже стартувала, але виявилося 

порушення форми в процесі сутички. 

11. Рефері може перевірити форму учасника. Якщо вона не відповідає 

вимогам цих Правил, після консультації з боковими суддями та одноголосного 

рішення, Рефері може дискваліфікувати учасника, про що інформує Арбітра 

хорту та Головного суддю. У разі розбіжності рішень судді проводять 

консультацію з Дисциплінарною комісією змагань і приймають остаточне 

рішення. Учасник, який отримав дискваліфікацію з даної сутички за 

невідповідність форми, допускається до участі в подальших сутичках. 

12. Захисні засоби (еластичний бандаж, пов'язки) використовуються за 

бажанням учасниками вікових груп 6–17 років чоловічої статі та учасницями 

всіх вікових груп жіночої статі. 

 

Стаття 4. Стандарти захисного екіпірування учасників змагань 

1. Захисне екіпірування повинне відповідати наступним стандартам: 

а) шолом учасника змагання з бойового хортингу повинний повністю 

закривати підборіддя бічні та потиличну частини голови. Для розрізнення 

учасників сутички використовуються шоломи темно-синього і жовтого 

кольору. 

б) рукавиці для проведення сутички з бойового хортингу з відкритими 

пальцями. В учасників змагань чоловічої статі у вікових групах 6–7, 8–9, 10–11, 

12–13 років, а також жіночої статі всіх вікових груп виготовляться з тканини та 

м’якої прокладки (рукавиці-панчохи). В учасників змагань чоловічої статі у 

вікових групах кадетів 14–15, юніорів 16–17, дорослих 18 років і старше – 
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шкіряні спортивні рукавиці з відкритими пальцями 7 унцій з фіксатором-

липником на зап’ясті руки. 

в) протектор паху повинен прикривати область симфізу (лобка) і 

геніталій, виготовляється з твердого пластику. Внутрішня поверхня повинна 

мати м'яку прокладку, і він повинний кріпитися на еластичному поясі і лямках. 

Протектор паху вдягається тільки під змагальні шорти або штани хортовки. 

г) протектор гомілки і підйому ступні покриває гомілку півколом нижче 

колінного суглобу, має гнучке з'єднання над надп’ятково-гомілковим суглобом, 

і повинен досягати початків пальців ніг. Виготовляється з напівтвердого 

матеріалу товщиною не більш 2 (двох) см, кріпиться системою еластичних 

лямок і застібок «липучка», або виготовляється у виді панчохи з відкритими 

п'ятою і передньою частиною ступні. 

д) жіночий протектор грудей повинен закривати область молочних залоз, 

залишаючи відкритим рівень сонячного сплетіння по окружності. 

Виготовляється з міцного матеріалу, достатнього для захисту грудей від 

травмування, кріпиться за допомогою еластичних лямок і застібок типу 

«липучка» з боку спини. 

Протектор для захисту грудей вдягається спортсменками жіночої статі 

тільки під темно-синю спортивну майку з нагрудною емблемою бойового 

хортингу. 

2. Організатори змагань забезпечують всіх учасників однаковими 

стандартними протекторами, якщо про це зазначено в Регламенті змагань. 

3. Учасниками змагань можливе використання додаткових тканинних, 

темпових фіксаторів та намоток тільки з дозволу лікаря, затвердженого 

головним суддею змагань. Дозвіл надається після першого кола змагання, 

сутички проведеної учасником на даних змаганнях. 

4. У вікових групах 14 років і старше кожен учасник чоловічої статі 

зобов'язаний мати особисту капу для запобігання пошкодженням зубів та ясен. 

Секундант учасника слідкує за станом та придатністю капи спортсмена. 

Наявність капи в учасника перед початком сутички перевіряє Рефері особисто. 

5. На захисному екіпіруванні дозволяється використовувати емблеми 

бойового хортингу. Розміщення на екіпіруванні учасників змагань з бойового 

хортингу емблематики інших видів спорту та єдиноборств заборонено. 

 

Стаття 5. Арбітр хорту 

1. Арбітр хорту має суддівську кваліфікацію не нижче судді першої 

категорії, є керівником Суддівської бригади, і особисто звітує перед Головним 

суддею змагання (або його заступником) за перебіг подій на хорті, контролює 

уважність суддів та своєчасне їх реагування на зміни змагальних ситуацій у 

ході сутички, правильність винесення рішень Рефері та Бічними суддями. 

2. Арбітр хорту в мікрофон викликає спортсменів на хорт для проведення 

сутички, а також оголошує учасників наступної сутички в такій формі: 

прізвище, ім'я, команда згідно заявки першого учасника, прізвище, ім'я, 

команда згідно заявки другого учасника. Приклад для чемпіонату України: «На 

хорт запрошуються (перший учасник – прізвище, ім'я, область; другий учасник 
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– прізвище, ім'я, область), готуються (перший учасник – прізвище, ім'я, область; 

другий учасник – прізвище, ім'я, область)». 

2. Веде контроль і фіксує на табло та в протоколі змагань оцінки 

результативних атак, проведених спортсменами в ході сутички, та оцінки 

штрафних дій, а у вирішальному додатковому часі – активність – А. 

3. У складі Суддівської колегії підписує протокол змагань. 

4. В разі виникнення спірних моментів чи прийняття Головним суддею 

протесту щодо певної сутички, приймає безпосередню участь в обговоренні 

ситуацій проведеної ним сутички, приводить обґрунтування. 

5. Для мобілізування учасника/учасників для виходу на хорт, Арбітр 

хорту подає команду «Begin!» – «Приготуватися», на яку повинні реагувати не 

тільки учасники сутички, а і їх секунданти і тренери, які допомагають 

спортсмену у підготовці до сутички. Таку саму команду може подавати суддя 

при учасниках і Рефері. 

6. Арбітр хорту має право зупинити сутичку і скликати оперативну 

нараду Суддівської бригади, запросивши до суддівського столу Рефері і Бічних 

суддів. 

7. Після виконання технічних дій, які привели спортсмена до перемоги, 

Рефері зупиняє сутичку, і переконавшись у тому, що стан враженого 

спортсмена у нормі і йому нічого не загрожує, на підставі винесеного рішення 

суддівської бригади, або приєднавшись до такого рішення. Арбітр хорту 

оголошує перемогу спортсмена, вказуючи за що надається перемога: 

– за явної переваги; 

– технічним нокаутом (або нокаутом); 

– больовим прийомом; 

– задушливим прийомом; 

– за різницею балів; 

– за рішенням суддів; 

– за остаточною технічною дією (у додатковий час до першої технічної 

оцінки). 

8. При оголошенні перемоги Арбітр хорту в мікрофон називає результат 

сутички в такій послідовності: в результаті чого отримана перемога, прізвище, 

ім'я, команда згідно заявки. 

Приклад для чемпіонату України: «Больовим прийомом перемогу 

отримав, прізвище, ім'я, область». 

9. Арбітр хорту оголошує Програму та порядок проведення змагань, 

представляє учасників чергової сутички, дає їм спортивні характеристики, 

пояснює окремі статті Правил змагань та оголошує результати кожної сутички з 

дозволу Головного судді. 

 

Стаття 6. Секретар хорту 

1. Секретаря хорту призначає Головний суддя за погодженням з Арбітром 

хорту. Секретар хорту розташовується за столом Арбітра, є членом працюючої 

на хорті Суддівської бригади, повністю веде контроль за часом проведення 

сутички, паузами та продовженнями, при необхідності зупиняє час сутички. 

2. Секретар Арбітру хорту зобов'язаний: 
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– сигналом гонга сповіщати про початок і закінчення основного часу 

сутички і її продовжень; 

– за сигналами Рефері на хорті зупиняти і запускати секундомір на табло; 

– фіксувати час неявки учасника після його повторного виклику і за 

пробігом 30 (тридцяти) с, 1 (однієї) хв, 1,5 (півтори) хв сповіщати про це Рефері 

і технічному секретарю змагання; 

– фіксувати час дострокового закінчення сутички і повідомляти його 

секретарю змагання; 

– фіксувати час надання медичної допомоги учаснику і через 5 (п'ять) хв 

сповіщати про це Рефері і секретарю змагання; 

– в разі поданого Рефері сигналу правою рукою про початок утримання 

при боротьбі учасників в партері, Секретар хорту зобов’язаний зафіксувати 

момент початку утримання на секундомірі і контролювати час на протязі всього 

перебігу утримання, сигналізуючи підняттям руки вгору про відрахунок: 

10 (десять) с утримання – «Успішна атака» – «Attack» – 1 (один) бал; 

15 (п'ятнадцять) с утримання – «Результативна атака» – «Result-Attack» 

– 2 (два) бали; 

– запускати і зупиняти секундомір за відповідними командами Рефері. 

3. Як тільки Рефері під час сутички оголосить: «Рахувати утримання!» – 

Секретар хорту працює як секундометрист і включає додатковий секундомір, 

ведучи відлік часу утримання. 

4. Як тільки Рефері під час сутички оголосить: «Рахувати час больового 

прийому!» – Секретар хорту працює як секундометрист і включає додатковий 

секундомір, ведучи відлік часу болючого прийому. 

5. Команда для пуску секундоміра: «Файт!» – «Fight!» – (Почати 

сутичку!), команда для зупинки секундоміра – «Стоп!» – «Stop!» – (Зупинити 

сутичку!). 

6. Секретар хорту разом із Арбітром хорту підписує офіційний протокол 

сутички і передає його у Секретаріат змагання. 

7. Секретар хорту показує оцінки дій спортсменів у сутичці на 

електротабло або демонстраційному щиті після того, як Арбітр хорту оголосив 

їх. 

 

Стаття 7. Рефері 

1. Повноваження та відповідальність Рефері 

1.1. Рефері призначається Головним суддею і керує перебігом сутичок, 

оцінює дії учасників, забезпечує хід сутички в строгій відповідності з даними 

Правилами і Регламентом змагань. 

1.2. Юрисдикція Рефері поширюється на змагальний майданчик (хорт) і 

прилягаючу до нього зону. 

1.3. До суддівства в якості Рефері залучаються судді, що мають 

суддівську кваліфікацію: 

1) на змаганнях національного рівня – не нижче національної категорії; 

2) на змаганнях регіонального та обласного рівнів – не нижче 1-ої 

категорії; 

3) на змаганнях міського та районного рівнів – не нижче 2-ої категорії; 



 49 

4) на клубних, міжклубних та місцевих змаганнях – не нижче 3-ої 

категорії. 

1.4. Рефері має право: 

– керувати проведенням сутички, давати команди на початок, 

продовження і кінець сутички, зупиняти сутичку і робити всі оголошення; 

– присвоювати учасникам залікові технічні бали; 

– накладати покарання, оголошувати зауваження, офіційні попередження, 

дискваліфікацію до, протягом і після закінчення сутички; 

– у разі необхідності давати пояснення Арбітру хорту, Головному судді 

чи Апеляційній комісії щодо підстав для винесення прийнятого рішення; 

– оголошувати переможця сутички; 

– підзивати Бічних суддів (за допомогою встановлених жестів і команд) 

для консультацій чи пояснень, консультуватися з Арбітром хорту; 

– викликати лікаря для надання медичної допомоги учаснику; 

1.5. Рефері зобов’язаний не переривати сутичку без необхідності та 

обґрунтованих причин і уникати тривалих обговорень, зберігаючи час роботи 

хорту. 

1.6. Рефері має один голос при винесенні будь-якого рішення. 

2. Рефері зобов'язаний перед початком сутички перевірити костюм 

учасника, наявність і відповідність стандартам протекторів, капи, відсутність в 

учасників заборонених предметів і прикрас, присутність і готовність Бічних 

суддів щодо суддівства даної сутички. 

3. Рефері зупиняє сутичку командою «Стоп!» – «Stop!»: 

– коли один з учасників переможений нокаутуючим ударом, больовим 

прийомом або удушенням; 

– коли Бічні судді сигналізують і погоджується Рефері, що спортсмен 

переміг «За явної переваги»; 

– при порушеннях правил одним із спортсменів, при проведенні 

забороненої техніки чи спробі її провести; 

– по закінченні сутички, додаткового часу сутички; 

– при необхідності упорядкувати костюм чи протектори учасника, який 

змагається; 

– при випадінні капи в учасника сутички; 

– при одержанні травми учасником; 

– при виході учасника (учасників) в ході сутички за межі хорту; 

– в разі подання учасником сигналу рукою при отриманні травми або 

бажанні добровільно віддати перемогу суперникові (учасник піднімає вгору 

праву руку); 

– на вимогу Головного судді, Головного лікаря змагання, Арбітру хорту, 

сигналів Бічних суддів; 

– у разі викидання рушника секундантом одного з учасників, якщо тренер 

знімає учасника змагання з сутички в разі травми або непідготовленості; 

– при некоректному поводженні секунданта, тренера, представника 

команди, батьків спортсмена або інших зацікавлених осіб; 

– у випадку виникнення будь-якої неординарної ситуації, яка заважає 

подальшому проведенню сутички. 
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4. При нічийному результаті і необхідності проведення наради 

Суддівської бригади Рефері подає команду Бічним суддям зібратися на краю 

змагального майданчика до себе, або при запрошенні Арбітра хорту підійти на 

нараду до столу Арбітра хорту. 

5. Якщо на нараді виникло рішення – «Невстановлена перемога» – «Non-

Result» – у змаганні серед чоловіків, то Рефері призначає додатковий час 

сутички до першої технічної дії, заступник Головного судді разом з додатковим 

суддею приймають участь в суддівстві сутички у даний додатковий час, 

розташовуючись на двох вільних кутах хорту (змагального майданчика) і по 

закінченні додаткового часу виносять остаточне рішення сигналізуючи рукою 

на спортсмена, який переміг. 

6. При одержанні учасником травми Рефері зупиняє сутичку і викликає 

лікаря. При огляді і наданні медичної допомоги на хорті, Рефері знаходиться 

поруч, консультується з лікарем і приймає рішення про припинення або 

продовження сутички. 

7. При виникненні суперечної чи нестандартної ситуації рефері викликає 

Бічних суддів (команда «Сounsel» – «Суддям зібратися!») і після наради з 

ними, а при необхідності – Арбітром хорту, і з Головним суддею, приймає і 

повідомляє рішення. 

8. В разі оголошення Суддею-інформатором перемоги одного спортсмена 

над іншим, Рефері, розвернувши спортсменів до глядацьких трибун та Бічних 

суддів, тримаючи за руки, піднімає руку переможцю сутички, після чого 

зобов'язує спортсменів привітатися після винесення рішення та закінчення 

поєдинку. 

9. В разі порушення правил одним із спортсменів, Рефері може 

самостійно висловити спортсменові зауваження – «Rem-Foll», обґрунтувавши 

його вголос. 

10. У разі явного порушення правил, проведення спортсменом 

забороненої техніки, повторного виходу спортсмена за межі хорту, Рефері, 

враховуючи аналогічне рішення Бічних суддів, оголошує даному спортсмену 

«Офіційне попередження» – «Foll». 

11. У разі некоректного поводження спортсмена або представника 

команди, грубого порушення правил в ході сутички, нанесенні фізичного 

ушкодження суперникові забороненим прийомом, чергового порушення правил 

після набуття спортсменом «Зауваження» – «Rem-Foll» та «Офіційного 

попередження» – «Foll», Рефері, за результатами наради всієї Суддівської 

бригади може оголосити «Друге офіційне попередження» – «2-Foll», або 

оголосити даному спортсменові «Дискваліфікацію» – «Non-Fight!» з даної 

сутички (тільки у напівфінальній сутичці), у всіх наступних випадках Рефері 

повідомляє Дискваліфікацію з усього змагання «Dis-Full». 

12. В разі розпочатого утримання в партері одним спортсменом іншого, 

Рефері офіційно фіксує початок відліку часу утримання, сигналізуючи 

відповідною рукою горизонтально долонею вниз. Після чіткого утримання 

впродовж 10 (десяти) с Рефері робить сигнал тією ж рукою, згинаючи її у 

ліктьовому суглобі із відкритою долонею – «Успішна атака» – «Attack». Якщо 

утримання не відбулося, Рефері сигналізує припинення відліку часу утримання 
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рухом обох рук зі схресного положення від грудей до положення витягнутих 

рук в сторони долонями вниз сигналом: «Без оцінки!» – «Non-Ball!». Якщо 

утримання відбулося впродовж 15 (п'ятнадцяти) с, Рефері фіксує оцінку 

«Результативна атака» – «Result-Attack» – «Два бали» – третя частина 

перемоги (повна перемога складається з 6 (шести) балів, роблячи рух рукою в 

сторону синьої або жовтої половини хорту, відповідно до кольору одягу 

атакуючого спортсмена. Рефері висловлює оцінку «Повне утримання» – «Full-

Fest» і дає команду на припинення утримання і переходу атакуючого на інші 

дії, команда «Продовжити!» – «More-Fight!». Якщо проводилась суттєво 

небезпечна атака впродовж довгого часу, що привело до постійного 

загострення ситуації – Рефері відводить відповідну руку, стиснуту в кулак, вбік 

активного спортсмена, демонструючи «Активність». В останньому 

додатковому часі небезпечна атака впродовж 30 с, оцінюється «Активністю», 

що виражається жестом: рука зігнута в лікті з піднятим вгору кулаком в бік 

спортсмена, який отримав оцінку. 

13. Знаходячись у вихідній позиції до початку сутички, Рефері повинний 

бути обернений обличчям до глядацьких трибун, стіл Арбітра хорту при цьому 

знаходиться позаду від нього, а Бічні судді з обох країв хорту розташовуються 

на стільцях, розвернений прямо на Рефері і центр хорту. 

 

Стаття 8. Бічні судді 

1. Бічний суддя призначається Головним суддею та асистує Рефері, 

інформуючи його за допомогою жестів. 

1.1. До суддівства в якості бічного судді залучаються судді, що мають 

кваліфікацію: 

1) на змаганнях національного рівня з розділів «Рукопашна сутичка», 

«Борцівська сутичка» – не нижче 1-ої категорії; 

2) на змаганнях національного рівня з розділів «Самозахист», «Форма» – 

не нижче 2-ої категорії; 

3) на змаганнях регіонального та обласного рівнів з розділів «Рукопашна 

сутичка», «Борцівська сутичка» – не нижче 2-ої категорії; 

4) на змаганнях регіонального та обласного рівнів з розділів 

«Самозахист», «Форма» – не нижче 2-ої категорії; 

5) на змаганнях міського, районного та місцевого рівнів з розділів 

«Рукопашна сутичка», «Борцівська сутичка», «Самозахист», «Форма» – не 

нижче 3-ої категорії. 

1.2. Бічний суддя має право: 

– голосу при винесенні рішення про результат сутички; 

– висловлювати свою думку за допомогою жестів перед оголошенням 

технічних оцінок, накладенням покарань чи дискваліфікації. 

1.3. Бічний суддя зобов'язаний під час сутички постійно інформувати 

Рефері, висловлюючи свою думку за допомогою жестів та свистка у випадках, 

коли: 

– учасник ефективно провів атакувальну дію; 

– учасник зробив (намагається зробити) заборонену дію чи застосував 

заборонений прийом; 
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– учасник вийшов за межі хорту; 

– учасник у змаганнях розділів «Самозахист», «Форма» порушив порядок 

виконання дій, допустив заміну, пропустив або додав зайвий елемент; 

– учасник не може продовжувати сутичку внаслідок травми, нещасного 

випадку чи хвороби; 

– знаходився у невигідній для спостереження позиції і не міг бачити дії 

учасника (учасників); 

– необхідно привернути увагу Рефері з причин, не зазначених у цьому 

пункті. 

1.4. Бічні судді є членами Суддівської бригади, розташовуються сидячі на 

стільцях на протилежних кутах обличчям до Рефері та центру змагального 

майданчика та по діагоналі до столу Арбітра хорту. Кожен із Бічних суддів 

слідкує за краями хорту (змагального майданчика) по ліву та праву сторону від 

себе, мають свисток для сигналізації і сигналізують його звуковим сигналом в 

разі: отримання одним з учасників переваги в якості будь-якої оцінки, або якщо 

мало місце порушення правил, вихід спортсменом за хорт. 

2. Сигналізація руками Бічних суддів у розділі «Рукопашна сутичка» 

супроводжується гучним сигналом свистка і демонструється в такий спосіб: 

«Перемога у сутичці» – Бічний суддя піднімає відповідну руку 

вертикально вверх. 

«Успішна атака – Один бал» – Бічний суддя виконує жест відповідною 

рукою, випрямивши її горизонтально в бік виходу спортсмена, який виконав 

технічну дію, з випрямленим вказівним пальцем. 

«Результативна атака – Два бали» – Бічний суддя виконує жест 

відповідною рукою, випрямивши її горизонтально в бік виходу спортсмена, 

який виконав технічну дію, з випрямленими вказівним та середнім пальцем. 

«Активність» – Бічний суддя виконує жест згинаючи відповідну руку в 

лікті, тримаючи відкритою долонею вперед збоку на рівні обличчя. 

«Порушення» – Бічний суддя виконує жест відповідною рукою від 

області серця у напрямку місця виходу оціненого спортсмена з показом одного 

вказівного пальця (офіційне попередження), піднятого вертикально; двох – 

вказівного та середнього пальців (друге офіційне попередження), піднятих 

вертикально; всіх відкритих пальців – дискваліфікація з сутички (у 

напівфінальній сутичці) або з усього змагання. 

«Аут!» – «Вихід за межі змагального майданчика» – Бічний суддя 

звертає увагу спортсмена на край хорту, за який від вийшов, і виконує жест 

відповідною рукою горизонтально розташовуючи її передпліччя з відведенням 

в сторону та долонею вперед до центру хорту. 

«Нічия» – «Eq-Fight» – «Ік-Файт» Бічний суддя схрещує перед собою 

під кутом 45° внизу обидві руки з відкритими долонями (тильними сторонами 

долонь вперед) – даний сигнал застосовується тільки після закінчення сутички. 

«Без оцінки» – «Non-Ball» Бічний суддя схрещує горизонтально перед 

собою обидві руки і знову розводить їх в сторони. 

«Скасування помилкової оцінки» – однією рукою показати оцінку, яка 

анулюється, і тією ж рукою продемонструвати помилковий жест, піднявши її 
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над головою, помахати над головою два-три рази вліво-вправо, не опускаючи 

руку. 

«Результативний партер» – в момент початку утримання, больового, 

задушливого прийому в атаці одним спортсменом іншого, Бічний суддя збирає 

пальці правої руки у кулак у положення – ребром кулаку вниз, впродовж 

виконання спортсменом прийому Бічний суддя демонструє жести: 

– утримання більше 10 с, атака на больовий прийом більше 15 с, атака на 

задушливий прийом більше 15 секунд – «Один бал» – Бічний суддя згинає руку 

в лікті і потім відводить відповідну руку під кутом 45° вниз з виставленим 

горизонтально підлозі вказівним пальцем в напрямку місця виходу оціненого 

спортсмена, демонструючи оцінку; 

– утримання 15 с (Повне утримання) – «Два бали» – Бічний суддя згинає 

руку в лікті і потім відводить відповідну руку під кутом 45° вниз з 

виставленими горизонтально підлозі вказівним та середнім пальцями в 

напрямку місця виходу оціненого спортсмена, демонструючи оцінку; 

– третє утримання 15 с, проведення больового та задушливого прийому 

до подання сигналу суперника про здачу – «Повна перемога – 6 балів» – 

Бічний суддя піднімає відповідну руку у вертикальне положення долонею 

вперед (сигнал «Повної перемоги»); 

– утримання менше 10 с, больовий прийом, задушливий прийом не 

відбувся – Бічний суддя схрещує перед собою внизу обидві руки і знову 

розводить їх в сторони вниз під кутом 45°, показуючи сигнал «Без оцінки». 

«Піднятися з партеру» – «Ап-Файт» – «Up-Fight!» – якщо Бічний суддя 

вважає сутичку партеру пасивною, він подає сигнал «Піднятися з партеру» 

правою рукою, розвернувши її на рівні грудей долонею вверх. 

«Пасивність» – зауваження, попередження обох спортсменів – Бічний 

суддя впирає кулаки один в один перед груддю в горизонтальному положенні. 

Пасивність одного спортсмена Бічний суддя демонструє таким самим жестом 

однієї відповідної руки. 

«Активність» – суттєво небезпечна атака впродовж довгого часу, що 

приводе до постійного загострення ситуації – Бічний суддя відводить 

відповідну руку, стиснуту в кулак, вбік активного спортсмена. У додатковому 

часі ефективна атака впродовж 30 с, оцінюється «Активністю», що 

виражається жестом: рука зігнута в лікті з піднятим вгору кулаком в бік 

спортсмена, який отримав оцінку активність.  

«Дискваліфікація» – Бічний суддя піднімає руку з відповідним (синім 

або жовтим) фіксатором зігнуту в ліктьовому суглобі тильною стороною долоні 

вперед до спортсмена, якого дискваліфікує. 

3. Бічні судді (2 судді) розташовуються на стільцях, установлених збоку 

кутів зони безпеки за хортом (змагальним майданчиком), повинні 

неупереджено оцінювати дії учасників і негайно демонструвати стандартними 

сигналами своє рішення в наступних випадках: 

– при проведенні учасником оцінюваних технічних дій; 

– при порушенні правил учасником; 

– при виході за межі хорту одного чи обох учасників; 
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– наприкінці рівної сутички, при винесенні остаточного рішення, коли 

Рефері подає команду «Рішення суддів!»; 

– при пасивному веденні сутички; 

– при сигналі – «Піднятися з партеру» – «Ап-Файт» – «Up-Fight!»; 

– при винесенні рішення про дискваліфікацію з однієї сутички у 

напівфінальній сутичці; 

– при винесенні рішення про дискваліфікацію учасника з всього змагання. 

4. У всіх випадках, коли, на думку Бічного судді, потрібно перервати 

сутичку, він встає зі свого місця, привертаючи увагу Рефері, демонструючи 

жест «Стоп», і вказує йому на ті чи інші моменти змагальної боротьби. 

 

Стаття 9. Суддя при учасниках 

1. Суддя при учасниках зобов'язаний: 

– перед початком змагань перевірити наявність спортсменів-учасників 

цього дня змагань; 

– познайомити учасників із Програмою та графіком ходу змагань 

– бути в постійному тісному зв'язку з Арбітром хорту, діяти за його 

розпорядженнями; 

– уточнювати особисті дані учасника і правильність виходу до синьої чи 

жовтої сторони змагального майданчика, відповідно до оголошення судді-

інформатора; 

– перевіряти відповідність Правилам змагального костюма учасника; 

– перевіряти відповідність стандартам капи, протекторів та фіксаторів, 

зазначених у Правилах; 

– контролювати відсутність заборонених Правилами жорстких 

протекторів, прикрас, фіксаторів та інших предметів; 

– перевіряти відповідність кольору шолому, (перший – синій шолом – 

ліворуч від Рефері, другий – жовтий шолом – праворуч від Рефері) і допомагати 

вдягати учаснику шолом (на змаганнях серед молодших юнаків, юнаків, кадетів 

і юніорів); 

– стежити за станом секундантського стільця, коректним поводженням 

секунданта і тренера, і його перебуванням у відведеному місці; 

– при порушенні Правил чи Регламенту змагань, невиконанні його вимог 

учасником чи секундантом, сповістити про це Арбітру хорту; 

– в разі отримання травми учасником, допомагати своєчасно запросити на 

хорт лікаря для надання учасникові медичної допомоги. 

2. Суддя при учасниках організує вихід учасників до місць змагань та для 

нагородження, вишиковує спортсменів для параду, своєчасно попереджає про 

порядок їх виходу на хорт, перевіряє прізвища учасників за протоколом та 

відповідність їх екіпірування вимогам цих Правил, повідомляє Головному 

секретарю про неявки, відмови та зняття учасників зі змагань. 

 

Стаття 10. Характерні особливості проведення сутички 

1. Загальні принципи ведення сутички: 

– спортсменам надається певний час для демонстрації переваги в силі та 

техніці роботи руками в рукавицях з відкритими пальцями (тканинні рукавиці-
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панчохи та шкіряні рукавиці 7 унцій) в голову, у тулуб, по кінцівках як у стійці 

так і у партері; 

– дозволяються удари ногами: по ногах (крім колінного суглоба), по 

тулубу, по плечах, по голові, у партері – по тулубу і кінцівках (при цьому слід 

врахувати, що в позиції переходу в партер чи виходу з нього удари ногами в 

голову дозволяються, тобто спортсмену, який стоїть на одному чи двох колінах 

можна наносити удари в голову, а спортсмену, який торкається до хорту 

сідницями, животом, боком чи спиною – не можна); 

– дозволяються удари ліктем по тулубу спереду і бічних частинах тулуба 

(крім удару по ключиці та спині), по плечах, по кінцівках; 

– дозволяється наносити удари коліном, гомілкою, ступнею по лежачому 

супернику зі стійки по тулубу і кінцівках; 

– дозволяються прихвати, захоплення та утримання за голову, руки, ноги, 

тулуб; 

– дозволяються підсікання, виведення з рівноваги, перевороти за тулуб та 

ногу (перехід у боротьбу у партері – при бездіяльності і зупинці атаки слідує 

команда Рефері «Піднятися з партеру»); 

– забороняються удари в пах, удари ногами в голову лежачого суперника, 

удари руками по потилиці та в хребет, удари ногами (ступнею, гомілкою, 

коліном) у колінний суглоб; 

– забороняються удари головою в обличчя і голову; 

– забороняється кусатися. 

Дозволена техніка: 

– прямі, бічні, знизу, з розворотом та інші удари в голову руками, 

вдягненими у рукавиці у стійці (у партері дозволені удари руками у голову, 

тулуб та по кінцівках); 

– прямі, бічні, знизу, зверху, з розворотом удари босими ногами, або із 

вдягненими м'якими фіксаторами надп’ятково-гомілкових та колінних суглобів; 

– прихвати, контрольні фіксації, притримування, тримання, захоплення 

передпліччями та плечима з допомогою тулуба рук, ніг, тулуба та голови; 

– виведення з рівноваги та кидки суперника на хорт захватами за 

руку/руки, ногу/ноги, руку і ногу, тулуб і руку, тулуб і ногу, голову і руку, 

голову і тулуб; 

– кидки через стегно, плече, передня, бічна, задня підніжка, підсікання та 

одночасне добивання руками в рукавицях до повного завершення атаки або 

зупинки сутички; 

– дозволяється наносити удари коліном, гомілкою, ступнею лежачого 

суперника зі стійки по тулубу і кінцівках; 

– дозволяється наносити удари коліном у голову з прихватом голови 

суперника руками в рукавицях 7 унцій; 

– комбінування в атаці ударної та кидкової техніки з продовженням 

ударної та борцівської техніки у партері; 

– больові прийоми на ліктьовий, плечовий, надп’ятково-гомілковий, 

колінний, тазостегновий суглоб у стійці і у партері; 

– задушливі прийоми захопленням передпліччям шиї ззаду, зверху, знизу, 

збоку у стійці і у партері; 
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– утримання пряме, зворотне, бічне захватом передпліччям за шию та 

руку, голову та тулуб, шию та ногу у партері. 

2. Положення учасників на хорті: 

«Стійка» – учасник змагань торкається хорту лише ступнями ніг (стоїть 

на ногах) або виконує дії у стрибку; 

«Партер» – учасник змагань вважається таким, що перебуває у партері, 

якщо обидві руки, або лікоть, або коліно, або інша частина тіла торкається 

змагального майданчика (хорту), окрім ступнів; 

«Сутичка стоячи» (у стійці) – учасник змагань знаходиться в положенні 

«стоячи» або «у стрибку»; 

«Сутичка у партері» – один або обидва учасники змагань перебувають у 

партері. 

 

Стаття 11. Дозволена ударна техніка 

1. Удар – підготовлений короткочасний вплив у результаті поступально-

зворотного руху за стандартною траєкторією ударної поверхні кінцівки 

атакуючого або контратакуючого спортсмена на відкриту частину тіла 

суперника. Удар є направленою імпульсною технічною дією зі своєю з 

прямолінійною або криволінійною траєкторією, яку за даними Правилами 

дозволено виконувати руками, ногами або головою у дозволені частини 

людського тіла з максимальною швидкістю і силою.  

Удари дозволено застосовувати як одинарні та у комбінаціях, з 

переміщеннями та на місці, пристрілювальні та акцентовані тощо. 

1.1. Удари оцінюються, якщо в результаті його проведення противник 

втратив рівновагу. І тут оцінюється положення, в якому певна частина тіла 

противника торкається хорту. 

1.2. Дозволено удари руками і ногами спортсмена з положення «партер» у 

«стійку», і навпаки – зі «стійки» у «партер». 

1.3. Одночасне виконання ефективної ударної атаки обома противниками 

стосовно один одного – не зараховується жодному із учасників. 

2. Ударна техніка рук виконується аби-якою частиною кулака або 

долоні, ліктем, передпліччям, плечем у частини тіла, у які дозволена Правилами 

ударна атака.  

2.1. Дозволена ударна техніка руками:  

– прямий у голову, груди, стегно (горизонтальним, вертикальним, 

перевернутим кулаком); 

– бічний у голову, тулуб, стегно (горизонтальним, вертикальним, 

перевернутим кулаком); 

– удар знизу в голову, тулуб (горизонтальним, вертикальним, 

перевернутим кулаком); 

– коловий удар у голову (з підходом, відходом); 

– відкритою долонею в груди, плече, живіт; 

– ребром долоні в тулуб, плече, стегно; 

– Ліктем прямий, бічний (в груди, плече, стегно); 

– ліктем знизу, зверху (в тулуб, передпліччя, плече, стегно); 

– ліктем з розвороту (в тулуб, плече); 
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– прямий удар двома руками в підборіддя; 

– удар по блоку, пробивання блоку; 

– у стрибку прямий, бічний, знизу удари в голову. 

3. Удари руками у сутичці можна наносити з аби-якої стійки по передній, 

бічній, нижній, верхній частині голови (окрім задньої потиличної частини 

голови), нижній та верхній передній та бічним частинам тулуба (окрім ударів 

по задній частині тулуба – хребту, нирках), всім частинам кінцівок рук і ніг 

(окрім пахової області). Удари руками дозволено використовувати на всіх трьох 

дистанціях: дальній, середній, ближній (у клінчі), а також у захваті іншою 

рукою (передпліччям руки за допомогою тулуба). 

4. Прямі удари руками дозволено наносити з збереженням первісного 

балансу ваги, з переносом більшої частини ваги на праву/ліву ногу, за участю 

ваги шляхом переносу додаткової ваги на ліву/праву ногу. 

5. Бічні удари руками за ефективністю та частою застосування у 

рукопашній сутичці бойового хортингу займають одне з перших місць, ними 

дозволено розпочинати атаку, розвивати атаку, доповнювати прямі удари, 

використовувати при контрдіях, використовувати при захистах з 

переміщеннями кроком уперед/назад, в сторону або з ухилами тулуба, при 

захопленнях руки або ноги суперника. Бічні удари можуть використовуватися 

на всіх трьох дистанціях: дальній, середній, ближній (у клінчі) та наноситися 

зігнутою рукою, закріпленою у ліктьовому суглобі. 

6. Удари руками знизу (аперкоти) застосовуються на середній та ближній 

дистанції (у клінчі), частіше у клінчі. Вони наносяться зігнутою в ліктьовому 

суглобі рукою як у голову, так і у тулуб, використовуються як контрудари у 

взаємодії із захистом проти атакувальних дій суперника або при своїй атаці, а 

також доповнюючи ним прямі чи бічні удари руками/ногами. Удар знизу може 

наноситися після ухилу тулуба при розвитку атаки або контратаки слідуючи за 

прямими або бічними ударами руками та у комбінованих атаках з ногами. Він 

набирає силу у момент імпульсного випрямляння та повороту тулуба, що само 

виводить руку до цілі переносом ваги тіла і незначним фіксуванням руки у 

момент нанесення удару. 

7. Колові удари руками з розкручуванням або без нього дозволено 

виконувати ударною поверхнею тильної або нижньої частини кулаку (ребро 

кулаку). Дозволено використовувати нанесення колового удару з розворотом 

через спину, де тулуб здійснює повний оборот навколо вертикальної лінії атаки, 

наприкінці якого кулак наносить удар, маючи енергійний розгін обертання. 

8. Удари ліктями дозволяється наносити по тулубу спереду і збоку 

(передня і бічна частина тулуба) та кінцівках у ті самі місця, що і кулаком або 

іншим формуванням ударної частини руки, окрім голови. Удари ліктями в 

голову і спину заборонені. 

9. Ударна техніка ногами виконується ступнею, подушкою ступні, 

п'яткою, підйомом ступні, надп’ятково-гомілковим суглобом, гомілкою, 

коліном, тазом, та може наноситися: 

– у передню, бічну, нижню частини голови у тих випадках, коли обидва 

спортсмени знаходяться в стійці; 
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– у передню верхню, нижню та бічні частини тулуба (окрім ударів у 

спину – хребет, нирки, ребра, куприк); 

– по руках: кисті, передпліччя, плечі, по ногах – ступні, гомілки, стегна (у 

внутрішню і зовнішню частини стегна). 

9.1. Удари ногами наносяться коліном, гомілкою, ступнею, п'ятою в 

передню, бічну частини голови (крім зустрічного удару коліном у відкриту 

частину обличчя, при проході противника в ноги) тулуба, по ногах (у 

внутрішню та зовнішню частини стегна чи гомілки). 

9.2. Дозволена техніка блокування ногами: 

– блок гомілкою від бічного удару ногою в стегно. 

– блок коліном від бічного удару ногою в тулуб. 

– блок гомілкою від прямого удару ногою по внутрішній частині стегна. 

– внутрішній збив гомілкою прямого удару ногою / коліном в тулуб. 

– накладка ступнею на випередження бічного удару ногою в стегно. 

9.3. Дозволена ударна техніка ногами: 

– прямий удар коліном (в стегно, тулуб, голову) на місці та в русі. 

– прямий удар ногою (в тулуб, голову) на місці та в русі. 

– бічний удар ногою (у стегно, тулуб, голову) на місці та в русі. 

– бічний удар коліном (в стегно, тулуб, голову) на місці та в русі. 

– сторонній удар ногою (в стегно, тулуб, голову) на місці та в русі вперед 

і вбік, вперед-боком. 

– задній удар ногою (в тулуб, голову) на місці та в русі, в розвороті. 

– внутрішній, зовнішній коловий удар прямою ногою в голову на місці, у 

пересуванні, у розвороті. 

– внутрішній, зовнішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці та в 

русі. 

– зворотноколовий удар із розвороту п'ятою ноги (в стегно, в тулуб, у 

голову) на місці та в русі (на підході, відході). 

Удари ногою у стрибку: 

– прямий удар ногою; 

– бічний удар ногою; 

– сторонній удар ногою (в тулуб, голову) передньою ногою, задньою 

ногою, підскоком. 

– удар по опорній нозі, виведення з рівноваги. 

– внутрішній, зовнішній коловий удар прямою ногою в голову в 

розкрученому стрибку. 

– зворотноколовий удар із розвороту п'ятою ноги (в тулуб, в голову) у 

розкрученому стрибку. 

10. Ударна техніка в партері використовується: 

– якщо дії атакуючого є одночасним неперервним продовженням атаки, 

початої зі стійки, і не зупиняються за командою Рефері; 

– у партері дозволяються удари руками, ногами, головою по усіх частинах 

тіла окрім голови, шиї, пахової області, по спині (зони хребта, нирок, куприка). 

10.1. Удари руками та ногами в партері (крім потиличної частини голови, 

шиї, області спини, попереку, куприка, паху та анального отвору), якщо 

атакуючий також перебуває в положенні партеру. Удари руками в партері 
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наносяться будь-якою частиною кулака, ліктем, передпліччям у передню, бічну 

частину голови, тулуба і по кінцівках. 

10.2. Рефері може зупинити сутичку за серію ударів у боротьбі "лежачи", 

коли, на його думку, продовження серії призведе до нокауту, а один із 

учасників змагань активно не захищається. 

11. Визначення нокауту (Технічний нокаут). Нокаут – втрата 

можливості продовжувати захист від атак суперника після отримання удару та 

втрата контролю бойової стійки на протязі часу – 10 с і більше. Нокаут є 

тимчасовою втратою можливості захищатися чи вести сутичку, внаслідок 

пропущеного удару (визначається Рефері та Бічними суддями), у результаті 

якого спортсмен неспроможний відновитися протягом 10 с. Після отримання 

нокауту учасник знімається зі змагань за остаточним рішенням Головного 

лікаря та Головного судді змагань. В разі отримання нокауту у напівфінальній 

сутичці, Головний лікар та Головний суддя мають право заборонити участь 

спортсмена у сутичці за третє місце. 

11.1. Учаснику, що перебуває у стані нокауту, допомогу на майданчику 

надає лікар, секунданти діють за вказівками лікаря. Необхідність госпіталізації 

учасника вирішує лікар змагань. 

12. Визначення нокдауну. Нокдаун є тимчасовою втратою можливості 

захищатись, і якщо внаслідок пропущеного удару (визначається Рефері та 

Бічними суддями), учасник може відновитися протягом від 5 до 10 с, йому 

дозволяється продовжувати сутичку, а супернику надається оцінка 2 (два) бали 

або 1 (один) бал (за рішенням суддів за правилом «більшість з трьох» в разі 

швидкого відновлення учасника). Якщо при отриманні нокдауну спортсмен був 

атакований кидковою або іншою технікою, то сутичка не зупиняється, а набрані 

бали активнішого учасника сумуються при визначенні результату сутички. 

12.1. Учасник вважається у стані нокдауну, якщо він від отриманого 

удару перебуває в стані, який на думку Рефері та Бічних суддів, не може 

продовжувати сутичку. Цей час для контролю становить до 8 с. 

12.2. У разі нокдауну Рефері подає команду «Стоп» і починає рахунок 

(відлік часу нокдауну). Між командою «Стоп» і рахунком «один» має бути 1 с. 

Команда «Файт», що дозволяє продовжувати сутичку, не може бути подана 

раніше рахунку 8 (вісім), незважаючи на бажання спортсмена, який отримав 

нокдаун, продовжувати сутичку. Якщо після рахунку 8 (вісім) Рефері вважає, 

що учасник не в змозі продовжувати сутичку, він здійснює відлік до рахунку 

10 (десять) і командою «Стоп-файт» фіксує закінчення сутички внаслідок 

нокауту, що надає Повну перемогу з рахунком 6:0. 

12.3. Якщо учасник отримує за період змагань два нокдауни, він 

відсторонюється від подальшої участі у даних змаганнях. 

12.4. Якщо один з учасників опинився у стані нокдауну, суперник 

зобов’язаний негайно відійти на вихідне положення, повернутись спиною до 

центру хорту та очікувати закінчення рахунку. Якщо під час рахунку учасник, 

що здійснив нокдаун, не зайняв зазначеного положення, виявив зайві емоції чи 

жести неповаги до суперника, або покинув межі хорту, Рефері продовжує 

рахунок та, закінчивши рахувати, може винести офіційне попередження 

порушнику. 
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12.5. Якщо обидва учасники одночасно опиняються у стані нокдауну, 

рефері здійснює рахунок обом учасникам. Якщо обидва учасники залишаються 

в стані нокдауну до рахунку «десять», сутичка припиняється, двом учасникам 

оголошується поразка. 

13. Ударні частини руки: кулак, перевернутий кулак, підстава долоні, 

ребро долоні, передпліччя, лікоть.  

14. Ударні частини ноги: подушка пальців, ребро ступні, п'ята, підйом 

ступні, гомілка, коліно. 

 

Стаття 12. Дозволена кидкова техніка 

1. Кидок зараховується, якщо була проведена дія у захопленні одного 

спортсмена іншим, при якій суперник втратив рівновагу і впав на підлогу 

хорту, торкаючись її поверхні аби-якою частиною тіла, окрім ступнів ніг, та 

опинився на хорті у положенні лежачи, при умові, коли спортсмен, який 

проводив кидок, знаходився до його початку у положенні стоячи на ногах. 

2. Якщо спортсмен, який виконав кидок, знаходиться після його 

виконання у положенні стоячи на ногах, такий кидок вважається кидком без 

падіння і оцінюється вище, ніж кидок з падінням. Ознакою кидка з падінням є 

те, що коли спортсмен почав виконувати кидок, він знаходився у положенні 

стоячи на ногах, а коли завершує кидок, падає разом з суперником и опиняється 

разом з ним у положенні партеру. 

3. Контркидок має ознаку того, що коли один спортсмен захищається 

проти кидка суперника, у відповідь на атакувальну дію перехоплює захват і 

проводить кидок самостійно, змінюючи плани суперника, направлення його дії, 

що приводить до його падіння на підлогу хорту. 

4. Кидки суперника, який знаходиться у положенні стоячи на ногах, 

можуть бути кидки без відриву від підлоги хорту з простим переводом у партер 

виведенням з рівноваги, із застосуванням підніжки та кидком через виставлену 

ногу, підсікання ноги суперника, скручування захватом голови, та інші 

маневри, які не призводять до відриву суперника від підлоги. 

5. Кидки з відриванням суперника від підлоги хорту можуть 

виконуватись перекидом через стегно, плече, прогинанням та з підніманням на 

руках, перевороти, підриви тулуба, підбивання тазом, взяттям на плечі, взяттям 

на груди, захопленням обох ніг, захопленням ноги і тулуба тощо, всі дії які 

виконуються з підніманням руками суперника у взятому захваті. Кидки з 

підніманням суперника вище поясу оцінюються вище, ніж кидки без відриву 

від підлоги або з незначним відривом. 

6. Кидки суперника, який знаходиться у положенні стоячи на колінах 

або з повного партеру зараховуються тільки при умові його чіткого падіння та 

опинення у небезпечному положенні. 

7. Кидки оцінюються: із застосуванням комбінаційних ударних атак та 

без ударів. 

8. Кидками не вважаються і не оцінюються: 

– відриви суперника, який стоїть на підлозі хорту, підйоми його у 

захопленні за тулуб та опускання знову на ноги у те ж саме або схоже 

положення, що і до захоплення; 
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– дії, які призводять до опори суперника об підлогу хорту на руки та 

повернення його у те саме положення; 

– перевороти у боротьбі лежачи, коли спортсмен, якого атакують, 

знаходяться у партері; 

– атакувальні дії спортсмена, який сам знаходиться у положенні партеру. 

9. Заборонено виконання кидка суперника на підлогу хорту з одночасним 

проведенням больового або задушливого прийому у стійці і падінням в 

положення партеру. 

10. Дозволена кидкова техніка: підсічки, підніжки, зачепи, обвивання, 

підхвати, відхвати, підбивання та підсади стегном кидки захватом ніг, 

перевороти захватом ніг, кидки через голову упором ногою, кидки через стегно, 

кидки через спину, перевороти через спину («млини»), кидки через груди. 

Кидки за допомогою ніг: 

– підсічка ноги зовні. 

– підсічка ноги зсередини (однойменна, різнойменна). 

– бічна підсічка. 

– бічна підсічка в такт кроків. 

– задня підсічка. 

– підсічка під опорну ногу із захватом ноги. 

Зачепи: 

– зачеп ноги зовні (однойменний, різнойменний). 

– зачеп ноги зовні розвернувшись. 

– зачеп ноги зсередини (однойменний, різнойменний). 

– зачеп ноги зсередини із захватом опорної ноги. 

– зачеп ноги зсередини розвернувшись. 

Підніжки: 

– підніжка передня. 

– підніжка задня. 

– підніжка бічна (однойменна, різнойменна). 

Підхвати: 

– підхват стегном спереду під одну ногу захватом руки та шиї, руки і 

тулуба. 

– підхват стегном спереду під дві ноги захватом руки та шиї, руки і 

тулуба. 

– підхват стегном між ніг. 

– підхват стегном збоку (зовнішній, внутрішній). 

– підхват стегном ззаду (зовнішній, внутрішній). 

Кидки упором ногою: 

– кидок упором ногою в стегно зсередини. 

– кидок упором гомілкою між ніг. 

– кидок упором ступнею в живіт. 

– кидок розгинанням зачепом ноги зсередини. 

– кидок підбивом упором під дві ноги (ножиці). 

– кидок перекидом вперед упором стегном між ніг. 

Кидки підбивом тазом: 

– підбив тазом спереду розвернувшись – кидок через стегно. 
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– підбив тазом спереду – кидок прогином. 

– підбив тазом збоку – бічний кидок назад. 

– підбив тазом ззаду – кидок назад захватом тулуба, контрприйом проти 

кидка через стегно, плече, спину. 

Кидки через спину: 

– кидок через спину захватом руки на плече (зі стійки, з колін). 

– кидок через спину захватом руки під плече з падінням. 

– кидок через спину захватом руки та шиї з падінням. 

– кидок переворотом через спину – «млин» зі стійки, з колін. 

– кидок переворотом через спину зворотним входом. 

Кидки переворотом 

Перевороти захватом тулуба: 

– переворот захватом тулуба спереду. 

– переворот захватом тулуба збоку. 

– переворот захватом тулуба ззаду. 

– переворот захватом тулуба між ногами спереду. 

– переворот захватом тулуба між ногами ззаду. 

Перевороти захватом ніг: 

– переворот захватом ноги зовні. 

– переворот захватом ноги зсередини. 

– переворот захватом двох ніг. 

– переворот зворотним захватом двох ніг. 

– переворот зворотним захватом ноги між ногами. 

11. Захватні частини руки: кисті рук, ліктьовий суглоб, плечовий суглоб, 

обхват рукою і тулубом, обхват двома руками. Захватні частини ноги: колінний 

суглоб, обхват двома ногами. 

12. Дозволена техніка захватів 

– однойменний прямий захват передпліччя. 

– прямий захват ноги (за стегно, за гомілку) однією рукою. 

– захват шиї (контроль голови). 

– прямий захват обох ніг. 

– захват руки під плече. 

– захват протилежної руки (за передпліччя, за плече). 

– захват протилежної ноги (за стегно, за гомілку). 

– захват тулуба двома руками. 

– захват тулуба ззаду просмикування руки. 

– захват шиї і тулуба. 

– захват шиї передпліччями в замок, відхід від захвата шиї. 

– захват обох передпліч рук. 

– захват руки з просмикування на себе. 

– захват ноги з просмикування на себе. 

– захват кисті. 

– захват ступні (у партері). 

– прямий захват руки та тулуба (спереду, збоку, ззаду). 

– прямий захват тулуба з обома руками (спереду, збоку, ззаду). 

– захват тулуба ногами в замок (у стійці, в партері). 
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13. Дозволені сполучення рук при захватах: 

– з'єднання рук захватом зап'ястя; 

– з'єднання рук у гачок; 

– з'єднання рук в долоню. 

14. Звільнення від захватів. Звільнення від захватів і обхватів входить у 

якості складової частини в безліч технічних дій змагальної програми бойового 

хортингу.  

Дозволені способи звільнення від захватів: 

– звільнення від захвата обертанням передпліччя. 

– звільнення від захвата входом. 

– звільнення від захвата зведенням рук. 

– звільнення від захвата ріжучим рухом. 

– звільнення від захвата поштовхом. 

– звільнення від захвата круговим рухом. 

– звільнення від захвата скручуванням тіла. 

– звільнення від захвата викручуванням руки. 

– звільнення від захвата вкручуванням. 

– звільнення від захвата больовим впливом. 

15. Дозволені способи підготовки до виконання кидка: 

– виведення з рівноваги; 

– виведення з рівноваги з зачепом обох ніг; 

– виведення з рівноваги захватом стегна та поштовхом; 

– перекидання захватом п'яти; 

– перекидання упором у коліно; 

– виведення з рівноваги зворотним захватом ніг. 

16. Дозволені способи звалювання суперника: 

– пряме звалювання завантаженням захватом руки та шиї зверху; 

– бічне звалювання завантаженням захватом руки та шиї збоку; 

– звалювання назад завантаженням зачепом ноги під коліно та захватом 

руки та шиї зверху; 

– звалювання назад завантаженням упором коліна під коліно та захватом 

шиї ззаду. 

 

Стаття 13. Дозволена техніка партеру 

1. Партером вважається положення спортсмена, при якому він торкається 

хоча б ще одною частиною тіла до підлоги хорту, окрім ступнів ніг. 

1.1. Визначення оборонних положень: 

1.1.1. Позиція захисту (гард) – положення, в якому спортсмен, що 

знаходиться знизу, використовує одну або обидві ноги для контролю опонента 

та блокує його, не дозволяючи зайняти домінуюче положення (бічний 

контроль, контроль верхи, контроль спини). 

1.1.2. Позиція допоміжного захисту (халф гард) – положення, у якому 

спортсмен, що знизу, лежить на спині чи боці, захопивши між ніг одну ногу 

верхнього спортсмена. Приклад позиції допоміжного захисту: положення, у 

якому спортсмен, що знизу, лежить на спині чи боці, захопивши між ніг одну 

ногу верхнього спортсмена.  
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1.1.3. Позиція відкритого захисту – положення, у якому спортсмен, який 

перебуває знизу, використовує обидві ноги, щоб поміщати супернику зайняти 

домінуючу позицію, не закриваючи ноги навколо тулуба суперника (у цьому 

випадку вона вважається як відкрита захисна позиція партеру). 

1.1.4. Позиція закритого захисту (закрита оборонна) – положення, в якому 

спортсмен, який знаходиться знизу охоплює своїми ногами верхнього 

спортсмена, схрестивши ступні, або тримаючи ступні в контакті між собою. 

2. Техніка партеру сутички бойового хортингу включає в себе удари 

руками в рукавицях у голову для кадетів, юніорів та дорослих чоловіків, тулуб, 

кінцівки, а також больові атаки на руки, ноги, задушливі атака шиї захопленням 

як руками, так і ногами для усіх вікових груп. 

2.1. Ситуації, в яких перехід зі стійки в партер дозволено: 

– коли учасник, завершивши кидок, без перерви переходить у стан 

боротьби лежачи, продовжуючи атакувати; 

– коли один з учасників падає в результаті невдалої спроби проведення 

ударної атаки чи кидка, інший учасник може скористатися нестійким 

положенням суперника й перевести його в положення боротьби лежачи; 

– коли один з учасників переводить свого суперника в положення партеру 

вдалим рухом, який не кваліфікується як техніка кидка (виведення з рівноваги, 

звалювання тощо); 

– в будь-якому іншому випадку, коли один з учасників падає або майже 

впав (випадок, не передбачений попередніми пунктами Правил), інший учасник 

може скористатися положенням свого суперника для переходу в положення 

боротьби лежачи. 

2.2. Як виняток, коли один з учасників тягне свого суперника в 

положення боротьби лежачи у випадках, не передбачених цією статтею Правил, 

і його суперник при цьому не отримує переваги, Рефері має оголосити «Стоп» і 

покарати учасника, який вчинив цю дію, оголосивши йому штрафну санкцію. 

Якщо його суперник при цьому отримує перевагу й продовжує боротьбу 

лежачи, сутичка триває. 

3. Безперервні атаки партеру можуть продовжуватися ударами, 

захопленнями рук, ніг, шиї до зупинки самого атакуючого або командою Рефері 

сутички: «Stop!». Якщо атака у партері переходить в атаку у стійці і навпаки, то 

сутичка не зупиняється. 

4. Застосування піднімання верхнім учасником сутички партеру нижнього 

спортсмена і його кидок на спину з падінням, проведений з великою 

амплітудою – спортивний термін прийому «Слем» – «Slam».  

4.1. Якщо слем проводиться підніманням спортсменом до свого поясу, 

техніка рахується як захист від атаки в партері та вихід з небезпечного 

положення і не оцінюється суддями.  

4.2. Якщо слем проводиться підніманням спортсменом на рівні свого 

поясу і кидком піднятого суперника спиною на хорт, техніка рахується як вихід 

з небезпечного положення і перехід в атакувальні дії та оцінюється як А-

активність або 1 (один) бал. 

4.3. Якщо слем проводиться підніманням спортсменом вище рівня свого 

поясу і продовжується впевненим амплітудним кидком піднятого суперника 
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спиною на хорт, техніка рахується як вихід з небезпечного положення і перехід 

в активні атакувальні дії та оцінюється як 1 (один) бал. 

5. Контроль в нижній оборонній позиції партеру дозволяється проводити 

охопленням ногами тулуба в області діафрагми і нахилом руками голови 

верхнього суперника до своїх грудей. 

5.1. Контроль в нижній оборонній позиції партеру забороняється 

проводити охопленням ногами тулуба в області діафрагми і нахилом руками 

голови верхнього суперника до своїх грудей зі скручувальним рухом 

(небезпечне защемлення шийних гребців), а також захопленням шолому 

суперника. 

6. Дозволені перекидання суперника в партері з положення лежачи: 

– перекидання важелем ноги; 

– перекидання підбивом у підколінний згин; 

– перекидання обвиванням ноги; 

– вихід з нижнього у верхнє положення партеру скручуванням руки; 

– вихід з нижнього у верхнє положення партеру прогином на мосту. 

7. Дозволені домінуючі позиції партеру: 

7.1. Бічний контроль (Side Mount) – позиція, коли спортсмен забирає 

контроль зверху, маючи положення грудьми обличчям або торкаючись тулуба 

суперника, причому перебуваючи поза контролем оборони ногами (активний 

захист) суперника. Водночас утримуючи суперника спиною до хорту, коли 

спина має бути менше 45° від землі. Позиція бічного контролю включає техніку 

«північ-південь» і коліно на животі. 

7.2. Контроль зверху (Full Mount) – позиція, коли спортсмен контролює 

свого суперника зверху, сидячи на тулубі супротивника обличчям до голови з 

двома його колінами, що торкаються хорту з обох боків суперника (з однією 

рукою, під коліном). 

7.3. Контроль зі спини (Back Mount) – позиція, коли спортсмен контролює 

суперника зі спини його грудьми до спини суперника та його п'ятами між 

стегон суперника, не схрещуючи ноги або ступні, маючи в захваті одну з рук 

суперника. Тільки контроль зі спини домінуюча позиція може бути встановлена 

в положенні стійки та положенні знизу. 

8. Команда «Стоп-партер» – зупинка боротьби лежачи та фіксація 

позиційної боротьби в сутичці партеру. У разі якщо Рефері хоче негайно 

зупинити сутичку, не змінюючи положень учасників, він дає команду «Стоп-

партер». Для продовження сутички дається команда «Файт». Команда «Стоп-

партер» дається тільки в положенні боротьби лежачи. Коли Рефері оголошує 

«Стоп-партер», він має уважно стежити за тим, щоб не змінювалися захвати й 

положення учасників. Якщо під час боротьби лежачи учасник показує, що він 

травмований, Рефері може за потреби після оголошення «Стоп-партер» 

розділити учасників, а потім після огляду повернути їх у положення, перед 

яким було оголошено «Стоп-партер», і дати команду «Файт». Для оголошення 

усного зауваження чи офіційного попередження команди «Стоп-партер» не 

дається, а тільки з приводу консультації із Бічними суддями щодо покарання 

«Дискваліфікація». 
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9. Час активної боротьби в партері – необмежений. Якщо, на думку 

Рефері, боротьба в партері неактивна, учасникам змагань робиться зауваження. 

Після другого зауваження, якщо активних дій не було, учасники змагань 

піднімаються в стійку. 

10. У разі якщо обидва учасники змагань, перебуваючи в партері, можуть 

вийти за межі хорту, Рефері має попередити їх і вимагати не рухатись. 

Учасники змагань зобов’язані негайно припинити сутичку, повернутись до 

центру хорту, зайняти таку ж позицію, в якій були до зупинки. Після цього 

учасники відновлюють сутичку за командою Рефері «Файт». 

 

Стаття 14. Дозволені больові прийоми 

1. Больовий прийом проводиться захопленням руки або ноги суперника у 

партері, яке дозволяє провести больову атаку перегинанням, вивертом суглобу, 

заведенням руки за спину, вигинанням надп’ятково-гомілкового суглобу, 

защемленням м'язів та зв'язок, при якій суперник не може звільнитися і 

вимушений здатися (визнати поразку). Больовий прийом – вплив на суглоб 

кінцівок суперника (перегинання (важіль), обертання в суглобі (вузол), утиск 

сухожиль або м'язів, у результаті якого він визнає себе переможеним. Больові 

прийоми проводяться в стійці та в партері і за них присуджують чисту 

перемогу. 

2. Больові прийоми дозволено починати: незалежно від того, 

знаходиться суперник у стійці або у партері, незалежно від того де знаходиться 

атакуючий: у стійці або у партері. Під час проведення прийому дозволяється 

застосовувати інерцію та силу тулуба і спини, рук та ніг, але забороняється 

робити захоплення за обличчя, волосся та вуха, пах спереду та ззаду, пальці рук 

та ніг. 

2.1. При звільненні з больового прийому відривом противника від хорту, 

сутичка триває, оскільки больові прийоми у стійці дозволені. 

3. Фіксація початку больової атаки робиться від моменту, коли учасник 

узяв на захоплення кінцівку суперника та почав виконувати дії, які змушують 

суперника не витримавши больового відчуття здатися. 

3.1. У вікових групах 6–11 років больовий прийом на ліктьовий суглоб 

проводиться лише до фіксації прийому (повного розгинання руки). Рефері 

зупиняє сутичку, зараховує больовий прийом, не чекаючи здачі атакованого 

учасника. 

4. На довершення больового прийому спортсмену час не обмежується, 

але при зупинці больової атаки та пасивній поведінці обох спортсменів Рефері 

сутички має право підняти спортсменів у бойові стійки командою: «Ap-Fight!» 

– «Піднятися з партеру!». Якщо учасник, якого атакували больовим 

прийомом на руку, піднявся у стійку, йому дозволяється застосовувати 

скидання з руки суперника, який висить на руці і продовжує атакувати, шляхом 

ударів ним об підлогу хорту. 

5. Принципи контролю кінцівки при проведенні больового прийому: 

– перегинання проти природного згину. 

– згинання в природному напрямку. 

– викручування кінцівки назовні. 
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– викручування кінцівки всередину. 

– здавлювання м'яких тканин і обмеження нервів. 

6. Больова атака руки вважається неуспішною, якщо суперник 

піднявся у положення стоячи і відірвав від підлоги хорту тулуб спортсмена, 

який проводив прийом, та зафіксував стійке положення на ногах впродовж 

3 (трьох) с. Больові прийоми дозволяється проводити на ліктьові суглоби 

шляхом їх перегинання чи обертання (скручування). 

7. Больова атака ноги вважається неуспішною, якщо суперник 

піднявся з партеру у положення стоячи і зафіксував таке положення впродовж 

5 (п'яти) с. 

8. Больові прийоми на кінцівки дозволено проводити і у стійці, і у 

партері. 

9. Больовий прийом вважається контрольованим у разі його здійснення із 

дозволеного захвату, під час проведення якого атакуючий плавно (не ривком) 

нарощує зусилля, залишаючи супернику можливість здатися. 

10. Дозволяється проведення больового прийому за межами хорту, якщо 

дію було розпочато в межах робочої зони або в разі негайного переходу від 

кидка до больового прийому за межами хорту. 

11. Вигук у боротьбі лежачи атакованого або у разі обопільного 

виконання больового прийому – одного з учасників є сигналом про рішення 

ним здатися, якщо больовий прийом виконано без порушення даних Правил. 

12. Виконання больового прийому припиняється, якщо: 

– рефері прийняв рішення щодо зарахування больового прийому; 

– закінчився основний чи додатковий час сутички; 

– відсутні активні дії щодо проведення больового прийому протягом 10 с; 

– у разі больового прийому на ногу атакований уходить від прийому та 

піднімається у стійку, а у разі больового на руку атакований піднімається у 

стійку та відриває свого суперника від майданчика. 

13. Дозволені больові прийоми на руку (важіль ліктя; вузол ліктя; 

зворотний вузол ліктя; защемлення біцепса; важіль плеча; вузол плеча; загин 

кисті): 

Дозволені больові дії на ліктьовий суглоб: 

– больовий прийом на ліктьовий суглоб захватом руки між ногами зверху; 

– больовий прийом на ліктьовий суглоб схресно зворотним захватом 

руки; 

– больовий прийом на ліктьовий суглоб, зачепом руки ногою. 

– важіль ліктя боком; 

– важіль ліктя обвиваючись; 

– важіль ліктя захватом пахвою (під плече); 

– хрестоподібний важіль ліктя; 

– важіль ліктя через передпліччя; 

– важіль ліктя через плече; 

– больові дії на ліктьовий суглоб; 

– больові дії на зап'ястя; 

– больові дії на плечовий суглоб. 

Дозволені больові дії на кисті: 
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– загин кисті; 

Дозволені больові дії на плечі: 

– важіль плеча; 

– вивертання плеча назовні замком; 

– вивертання плеча назовні захватом під пахву (під плече); 

– вивертання плеча назовні зовнішнім обвиванням; 

– заклад руки за спину (дозволене перекидання суперника закладом руки 

через плече). 

14. Дозволені больові прийоми на ногу: 

– утиск ахіллового сухожилля захватом ступні передпліччям під плече; 

– защемлення литкового м’яза;  

– важіль коліна;  

– вузол ноги;  

– важіль стегна;  

– скручування п’яти; 

– вузол ступні. 

 

Стаття 15. Дозволені задушливі прийоми 

1. Задушливий прийом є технічною дією, завдяки якій проводиться 

захватом шиї суперника, що приводить до обмеження його дихання та 

наступної втрати свідомості, дії, які у сутичці дозволено розпочинати як у 

партері, так і у стійці. Задушливий прийом – дія на область шиї суперника з 

метою викликати стан задухи, щоб позбавити його можливості чинити опір. 

Задушливий прийом дозволяється проводити в стійці і в партері і за нього 

присуджують чисту перемогу. 

1.1. Контрольованим задушливим прийомом вважається прийом, під час 

проведення якого атакуючий застосовує дозволені захвати і дії плавно, не 

ривком, нарощує зусилля, залишаючи супернику можливість здатися. 

2. Задушливі прийоми проводяться шляхом здавлювання кровоносних 

судин шиї чи початкового відділу нижніх дихальних шляхів (горла) суперника. 

Захоплення та удушення можуть бути як руками, так і ногами. 

2.1. Дозволені методи задушливих впливів: 

– дихальне удушення. Дихальне удушення передбачає здавлювання 

дихального горла, що призводить до втрати свідомості через нестачу кисню. 

– кров'яне (артеріальне) удушення. Кров'яне удушення – це 

передавлювання сонних артерій, що призводить до втрати свідомості через 

припинення надходження крові в головний мозок. 

– удушення здавлюванням тіла в області діафрагми та легень. У разі 

здавлювання тіла одночасно атакуються внутрішні органи. 

2.2. У разі переходу учасника, якого душать, у положення стоячи та 

контролю над ситуацією проведення задушливого прийому припиняється. 

2.3. Успішним проведенням задушливого прийому вважається, коли той, 

кого душать вимовляє слово «Стоп» або багаторазово плескає по тулубу 

суперника чи по хорту руками (рукою), або ногами (ногою), або втрачає 

свідомість. У такому разі Рефері дає команду «Стоп-Файт» і за потреби 

запрошує Лікаря змагань. 
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2.4. Дозволяється проведення задушливого прийому за межами хорту, 

якщо дію було розпочато в межах робочої зони або як негайний перехід від 

кидка до задушливого прийому за межами хорту. 

2.5. У змаганнях серед молодших вікових груп 6–13 років учасник, який 

не здався під час проведення задушливого прийому і втратив свідомість, 

знімається зі змагань. 

2.6. У змаганнях серед молодших вікових груп 6–13 років і кадетів 14–

15 років Рефері має право зарахувати задушливий прийом, не очікуючи сигналу 

готовності спортсмена здатися. 

3. Задушливий прийом руками: дозволено проводити передпліччям руки, 

яка виконує атаку з допомогою іншої руки/ноги, але удушення не призводить 

до виверту голови або скручування шийних хребців. 

4. Задушливий прийом ногами: дозволено проводити стегном та 

гомілкою, але проведення задушливого прийому за допомогою ступні 

заборонено правилами бойового хортингу. 

4.1. Задушливі прийоми ногами дозволені, якщо дія на шию відбувається 

із захопленою рукою атакованого. 

5. Задушливі прийоми проводяться захватом шиї зверху, ззаду, ногами у 

замок, зворотнім захватом шиї ззаду, зворотним захватом шиї збоку, іншими 

способами не забороненими правилами. 

6. Виконання задушливого прийому припиняється, якщо: 

– Рефері прийняв рішення щодо зарахування задушливого прийому; 

– закінчився основний або додатковий час сутички і, за рішенням Рефері 

та Бічних суддів, активної реалізації задушливого прийому не відбувається; 

– відсутні активні дії щодо проведення задушливого прийому; 

– атакований спортсмен вийшов із задушливого захвата в партері; 

– один з учасників піднявся з положення партеру у стійку. 

7. Задушливі прийоми одягом дозволені відворотами куртки хортовки. 

8. Виходом із задушливого прийому вважається повне звільнення від 

задушливого захвату шиї. 

9. Правилами змагань з бойового хортингу в розділі «Рукопашна сутичка» 

задушливі прийоми дозволено проводити і у стійці, і у партері. 

10. Проведення задушливого прийому зі скручувальним рухом голови 

(скручування шийних хребців) заборонено. 

11. Дозволені задушливі прийоми: 

– задушливий прийом захватом шиї зверху; 

– задушливий прийом захватом шиї ззаду; 

– задушливий прийом захватом шиї ногами в замок; 

– задушливий прийом зворотним захватом шиї ззаду. 

Задушливі прийоми ззаду: 

– удушення передпліччям ззаду; 

– удушення замком ззаду «без захвата за одяг»; 

– удушення коміром ззаду; 

– удушення упором з під плеча; 

– хрестоподібне удушення ззаду переворотом збоку. 

Задушливі прийоми спереду: 
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– удушення передпліччям двох рук; 

– удушення двома ногами; 

– удушення хрестом долонями до себе; 

– здавлювання тулуба обома ногами; 

– удушення хрестом. 

 

Стаття 16. Дозволені утримання та особливості їх застосування 

1. Утримання – прийом, за допомогою якого спортсмен притискає 

суперника спиною до хорту і без застосування больових прийомів утримує його 

в такому положенні. Утримання за голову та руку, за голову та тулуб, 

утримання впоперек, зворотне утримання захопленням голови і тулуба із 

притисканням тулуба до тулуба суперника виконується з використанням енергії 

всього тіла за допомогою розставлених в опорах ніг. 

2. Утриманням вважається: прийом, при якому спортсмен змушує 

лежати суперника спиною на підлозі хорту впродовж певного часу. 

Оцінюються утримання, які були виконані в результаті переведення суперника 

зі стійки в партер. Повторне утримання виконане без підйому в стійку 

вважається технічною активністю, але не оцінюється. Отже, утриманням 

вважається прийом, яким спортсмен протягом певного часу змушує противника 

лежати спиною до хорту, а сам притискається тулубом до тулуба супротивника 

(або рук противника, притиснутим до тулуба). 

2.1. Рефері оголошує початок утримання коли, на його думку, технічна 

дія, що виконується, відповідає наступним критеріям: 

а) утримуваний спортсмен контролюється противником і торкається 

хорту спиною, однією або обома лопатками; 

б) контроль здійснюється збоку, зі сторони голови (ззаду) чи зверху; 

в) нога (ноги) і тіло спортсмена, що виконує утримання, не повинні 

контролюватись ногами утримуваного супротивника; 

г) як мінімум один із учасників повинен торкатися робочої зони хорту 

будь-якою частиною свого тіла; 

д) спортсмен, який виконує утримання, повинен займати загалом (усіма 

частинами свого тіла) впевнене домінуюче положення. 

2.2. Утримання не оцінюється, якщо спина атакованого учасника, 

повернута більш ніж на 90° (відрив лопаток) щодо хорту. 

2.3. Утримання вважається контрольованим у разі його здійснення 

дозволеними захватами і діями. 

3. Відлік початку часу утримання: починається з моменту доторкання 

верхньої частини спини суперника до підлоги при притисканні тулуба 

суперника та фіксації такого положення. Отже, відлік часу утримання 

починається з того моменту, коли атакуючий спортсмен притискається своїм 

тулубом (грудьми, боком, спиною) до тулуба супротивника і фіксує його в 

положенні «на лопатках». 

4. Утримання закінчується: 

– коли утримуючий спортсмен переходить на больову атаку руки/ноги; 



 71 

– коли спортсмен виходить з положення утримання у положення сидячи 

чи на бік (кут положення до хорту не менше 90°), у положення на живіт, на 

руки, на груди, у стійку; 

– якщо спортсмен, якому проводили утримання силою рук та за 

допомогою тулуба та ніг віджимає атакуючого від себе на відстань не менше 

15–25 см; 

– якщо спортсмен, якого утримували, скинув суперника прогином 

борцівського мосту та вийшов з небезпечного положення. 

4.1. Утримання припиняється, якщо спортсмен, якого утримують, 

переходить у положення «на грудях», «на животі» або «на сідницях» (але не 

«на попереку»), при якому кут між його спиною на рівні лопаток і площиною 

хорту стане більше 90°, якщо віджимає атакуючого від себе або коли 

атакуючий спортсмен переходить до проведення больового або задушливого 

прийому. 

5. Якщо під час проведення утримання одного спортсмена іншим 

закінчився час основного часу або всієї сутички, то суддя-хронометрист очікує 

результату утримання (10 с, 15 с, вихід з утримання), а потім оголошує 

закінчення часу основної частини сутички або всієї сутички. 

6. Дозволені утримання: 

– утримання збоку висідом захватом за шию і руку. 

– утримання за шию і тулуб. 

– утримання поперек. 

– зворотне утримання за шию і руку. 

7. Утримання одночасно із сигналом про закінчення сутички. Якщо 

утримання зафіксовано одночасно з сигналом про закінчення часу сутички або 

коли часу сутички недостатньо для повноцінного утримання, то час, відведений 

для змагальної боротьби, триває до оголошення повної перемоги (або 

еквівалента), або команди Рефері «Без оцінки» або «Стоп». У цей час учасник, 

який потрапив на утримання, може контратакувати, використовуючи задушливі 

або больові прийоми. У випадку здачі або втрати свідомості учасника, який 

попередньо проводив утримування, спортсмен, який провів больовий чи 

задушливий прийом, виграє сутичку повною перемогою 6:0. 

 

Стаття 17. Заборонені технічні дії та порушення правил 

1. Послідовність оголошення штрафних санкцій за порушення правил 

1.1. Якщо спортсмен явно порушує «Етичний кодекс бойового хортингу» 

і виявляє неспортивну поведінку, він вибуває з сутички або зі змагання загалом 

(дискваліфікується) рішенням Суддівської бригади на хорті. Рефері та Арбітр 

хорту повідомляють про всі випадки порушення правил для проведення 

атестації членів Національної федерації бойового хортингу України. Якщо 

спортсмен отримав травму внаслідок неправомірного захоплення і не може 

продовжити сутичку, опонент, який завдав травми спортсмену, програє сутичку 

з рахунком 6:0. 

1.2. Внаслідок незначного порушення або створення небезпечної ситуації, 

спортсмену усне зауваження Рефері на хорті оголошує самостійно. 



 72 

1.3. Внаслідок другого випадку порушення Рефері на хорті оголошує 

офіційне попередження (що за рішенням суддів може дорівнювати мінус один 

бал порушнику), але за рішенням Суддівської бригади на хорті опоненту може 

приплюсовуватися оцінка А-активність або виграшний 1 бал, залежно від 

ступеню порушення та його наслідків. У результаті третього порушення 

опоненту приплюсовується виграшний 1 бал або 2 бали, залежно від ступеню 

третього порушення та його наслідків. Внаслідок четвертого випадку 

порушення спортсмен дискваліфікується. 

Перша штрафна санкція – усне зауваження від Рефері > друга штрафна 

санкція – перше офіційне попередження від суддівської бригади = А-активність 

або 1 бал > третя штрафна санкція – друге офіційне попередження = 1 бал або 

2 бали > четверта штрафна санкція – дискваліфікація з сутички. 

1.4. Усі заборонені дії, вчинені проти суперника, який проводить 

утримання, больовий або задушливий прийом, повинні негайно призводити до 

штрафної санкції. 

1.5. Заборонені дії включають: 

– умисно травмувати кістки або суглоби (тобто не давати супротивникові 

достатньо часу на здачу при проведення больового прийому); 

– навмисно кусати, смикати за волосся, хапати за ніс, вуха або 

спрямовувати удари в область паху, хапати за пах; 

– навмисно робити стусани в очі, у вуха, в ніс; поміщати пальці у рот, 

дряпатися, кусатися; 

– кидати супротивника на голову або шию з положення стоячи; 

– падати без технічної дії на спину з позиції стоячи; 

– проводити кидки за допомогою больових прийомів; 

– кидати супротивника на голову, кидати із захопленням на больовий 

прийом («вузол», «важіль»), кидати супротивника, падаючи на нього всім 

тілом; 

– затискати супернику рота і носа, перешкоджаючи диханню; 

– робити будь-які прийоми на хребет, скручувати шию, придавлювати 

голову суперника до хорту; 

– навмисно упиратися руками, ногами чи головою в обличчя 

супротивника; 

– робити больові прийоми на кисть, пальці; 

– робити важіль «коліна», перегинаючи ногу не у площині її природного 

згину; 

– проводити больові прийоми ривком; 

– удари по суглобах рук і ніг (лікоть, коліно, склепіння ступні), у 

напрямку проти природного згину суглоба; в очі, потилицю, шию, спину, 

поперек, куприк, анальний отвір, пах; 

Наступні заборонені дії призводять до 1 попередження, якщо він 

запобігає рефері, або до негайної дискваліфікації, якщо вони шкодять опоненту 

до втручання рефері, а саме: 

– душити пальцями перетискаючи горло та трахею; 

– вплив на шию (наприклад, такі прийоми, як «розп'яття» (розтяжка обох 

рук суперника із затискачом) однією з них ногами, перебуваючи ззаду), 
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«повний Нельсон» (вплив на потилицю ззаду обома руками з-під пахв 

противника), «відкривачка» (притягування голови двома руками, зчепленими 

на потилиці). Примітка: дозволяється і не повинно враховуватися як 

заборонена дія застосування тиску на шию (наприклад під час проведення 

прийому «гільйотина» або «задушення ззаду»); 

– впливати на дрібні суглоби (пальці); 

– захоплювати менше 4 пальців рук чи ніг; 

– душити суперника поясом. 

Заборонені дії, що призводять до 1 попередження, включають: 

– навмисно хапати суперника за захисне екіпірування (шолом, протектори 

гомілки, рукавиці) та шкіру; 

– направляти пальці в обличчя чи очі суперника; 

– умисно приводити у безладдя свій костюм (хортовку), розв'язувати чи 

перев'язувати пояс або штани без дозволу Рефері; 

– обмотувати полою куртки або кінцем поясу будь-якої частини тіла 

суперника; 

– захоплювати зубами хортовку (свою або суперника); 

– впирати рукою (долонею), ногою (ступнею) в обличчя суперника; 

– впирати ногою в пояс або комір куртки суперника; 

– проводити задушливі захвати, використовуючи кінці свого поясу чи 

поли куртки або лише пальці; 

– виявляти неповагу до вимог Рефері; 

– натирати шкіру або обприскувати її чимось, використовувати будь-які 

захисні, перев'язувальні та інші матеріали без дозволу на те головного лікаря 

змагань та без згоди Рефері на хорті; 

– сперечатися або ображати будь-кого в приміщенні, де проводяться 

змагання; 

– піти з хорту без дозволу арбітра, зокрема надання медичної допомоги; 

– піти з хорту не потиснувши руки супернику після оголошення перемоги 

та піднімання Рефері руки переможцю (вважається проявом неповаги до 

традицій виду спорту, штрафні санкції накладаються на спортсмена і команду); 

– підказки спортсменові, що супроводжуються неетичною поведінкою 

представника, тренера або інших учасників його команди, які знаходяться 

поблизу хорту. 

– розмовляти чи кричати під час сутички; 

– симулювати травму. 

Якщо судді не помічають проведення одним зі спортсменів забороненого 

прийому, то потерпілому дозволяється подати сигнал голосом чи жестом. 

Подача хибного (помилкового) сигналу розглядається та карається як 

заборонений прийом. 

Заборонені також такі дії: 

– захоплення за штани зсередини холоші в області ступні, за нижні 

підлоги куртки хортовки, кінці поясу, за рукав куртки хортовки зсередини; 

– захоплення за край або покришку хорту; 

– умисне порушення спортивної змагальної форми (виймати руку з 

рукава куртки, закочування рукавів куртки тощо). 
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Пасивні дії або «Не ведення боротьби» зазвичай оголошується за 

відсутності дій одного чи обох спортсменів протягом 45 с, коли немає 

атакувальних дій з боку одного чи обох учасників. Якщо рефері переконаний, 

що учасник справді готується до атаки, він не повинен накладати покарання за 

відсутність атакувальних дій. 

1.6. Заборонені технічні дії та протиправні дії етичного і організаційного 

характеру 

1.6.1. Оголошення штрафних санкцій після проведення учасником 

заборонених Правилами дій, є виключним правом Рефері сутички. 

1.6.2. Забороненими технічними діями та протиправними діями етичного 

і організаційного характеру є: 

– грубе неетичне поводження стосовно суперника, суддів, інших 

учасників, тренерів, представників, глядачів; 

– невиконання правил етикету при підготовці біля хорту, на початку 

сутички, продовж та наприкінці сутички; 

– вихід на сутичку вдягненим у непередбачених та без передбачених 

Правилами засобів захисного екіпірування; 

– укуси, шкрябання, щипання суперника; 

– захват за захисне екіпірування суперника, край або покриття хорту; 

– виштовхування суперника за межі хорту; 

– добивання суперника у партері ударами в ногами в голову та ударами 

ліктями в голову; 

– навмисне доторкання до Рефері на хорті; 

– поштовхи суперника відкритою рукою в обличчя, надавлювання на очі, 

ніс і рот, перекриваючи зір або дихання руками; 

– вихід за межі хорту кваліфікується як ухилення від сутички; 

– розмова на хорті з суперником, тренером, Бічним суддею, Рефері, 

представником команди, глядачами тощо; 

– невиконання команд Рефері, ігнорування або суперечки з Рефері; 

– захвати та надавлювання суперника за статеві органи: чоловічою статі – 

пах, жіночої статі – молочні залози; 

– подання хибного голосового або жестового сигналу про заборонені дії 

суперника; 

– надмірна демонстрація емоцій після оголошення перемоги спортсмена; 

– будь-яка цілеспрямована атака в хребет; 

– кидки суперника на голову, кидки під час виконання больового чи 

задушливого прийому; 

– продовження атаки після команди Рефері «Стоп!»; 

– цілеспрямовані удари в колінний та ліктьовий суглоб у напрямку, 

протилежному до природнього згину; 

– удари ногою чи рукою в область паху; 

– удари коліном у голову в момент її фіксування двома голими руками; 

– проведення больового прийому на хребет та задушливого прийому із 

заламуванням хребта;  

– пасивне ведення сутички, навмисне ухилення від ведення сутички; 

– удари ліктем в голову, будь-які удари в шию; 
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– удари головою в голову, небезпечні рухи головою. 

1.6.3. Забороненими технічними діями є: 

– удари відкритою рукавицею у відкриту частину обличчя; 

– удари в голову і шию суперника будь-якою частиною руки; 

– удари коліном при захопленні голови двома руками; 

– нанесення ударів та надавлювання пальцями в очі; 

– захоплення за вуха, ніс та інші частини обличчя, пальці рук та ніг, 

волосся суперника. 

1.6.4. Якщо судді не помічають проведення спортсменом забороненої дії, 

то його супернику дозволяється подати сигнал про це голосом або жестом. 

1.6.5. Подання недійсного жесту про заборонену дію суперника 

вважається нечемним поводженням та підлягає покаранню як заборонена дія. 

2. Вікові обмеження у застосуванні прийомів 

Дітям 6–13 років не дозволено: 

– робити гільйотину без захоплення руки; 

– бити суперника об хорт, коли він проводить больовий або задушливий 

прийом, якщо його тіло перебуває вище рівня попереку (слем); 

– проводити больові прийоми на шию, хребет, кисть та ступню (вузол 

ступні); 

– скручувати п'яту назовні або всередину. 

 

Стаття 18. Регламент проведення сутички 

1. У відбіркових сутичках (до напівфінальних) визначення переможців 

здійснюється суддівською бригадою на хорті в основний час сутички. 
 

Основний час сутички за віковими групами 
 

№ Вікова група Основний час 

сутички 

1 Діти 6–7 років 2,5 хв 

2 Молодші юнаки та дівчата 8–9 років 3 хв 

3 Юнаки та дівчата 10–11 років 3 хв 

4 Старші юнаки та дівчата 12–13 років 4 хв 

5 Кадетки і кадетки 14–15 років 4 хв 

6 Юніорки та юніорки 16–17 років 5 хв 

7 Молодь (чоловіки і жінки) 18–23 роки 5 хв 

8 Дорослі (чоловіки та жінки) 18 років і старші 5 хв 

 

2. У напівфінальних та фінальних сутичках, якщо суддівською бригадою 

не визначено переможця, призначається вирішальний додатковий час сутички 

«Екстра-тайм» – «Extra-Time». 
 

Вирішальний додатковий час сутички «Екстра-тайм» за віковими групами 

(Додатковий час складає на 1 хв. менше, ніж основний час в усіх вікових групах) 
 

 

№ 

 

Вікова група 

 

Основний час 

сутички 

Вирішальний 

додатковий час 

«Extra-Time» 
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3. У змаганнях серед вікових груп кадетів та юніорів може 

встановлюватись різниця у терміні сутичок між відбірковими, напівфінальними 

та фінальними сутичками, що додатково зазначається у Регламенті змагань. 

Дана різниця може складатися за такими даними: 

4. Якщо змагання проводяться в кілька днів, з поділом на вибіркову 

(попередню – відбіркові сутички) і фінальну частини (напівфінальні та фінальні 

сутички) або на відповідні розділи і вагові категорії, це обов'язково вказується у 

Регламенті змагань. 

Між сутичками кожен учасник повинен відпочивати не менш 15 хв. 

5. Кількість сутичок за один день не повинна перевищувати: 

– 5 (п'ять) для дорослих чоловіків; 

– 4 (чотири) для дорослих жінок, юніорів і юніорок, кадетів і кадеток, 

юнаків і дівчат, молодших юнаків і молодших дівчат; 

– 3 (три) для дітей 6–7 років: хлопців та дівчат. 

6. Додаткові умови проведення кількості сутичок за один день у різних 

вікових групах зазначаються у Регламенті змагань. 

 

Стаття 19. Початок, зупинка і закінчення сутички 

1. Викликані учасники до початку сутички повинні знаходитися біля 

хорту (змагального майданчику) кожен зі своєї сторони. Для ведення сутички 

голосно в мікрофон учасників викликає на хорт Арбітр хорту:  

а) «Перший» учасник в темно-синьому шоломі (поясі), в хортовці – 

розташовується на краю хорту ліворуч від Рефері та обличчям до Рефері 

сутички, якщо готовий до проведення сутички, то подає знак покладенням 

правої руки у кулаку або у рукавиці на область серця (готовність до сутички та 

повага до суперника); 

б) «Другий» учасник в жовтому шоломі (поясі) в хортовці – 

розташовується на краю хорту праворуч від Рефері та обличчям до Рефері 

сутички, подаючи правою рукою сигнал готовності – правий кулак на серце. 

2. Після оголошення Арбітром хорту початку сутички, Рефері 

переконавшись в тому, що спортсмени готові до проведення сутички (сигналом 

їхньої готовності є покладена ними права рука стиснута в кулак на область 

1 Діти 

6–7 років 

 

2,5 хв 

 

1,5 хв до першого балу 

2 Молодші юнаки та дівчата 

8–9 років 

 

3 хв 

 

2 хв до першого балу 

3 Юнаки та дівчата 

10–11 років 

 

3 хв 

 

2 хв до першого балу 

4 Старші юнаки та дівчата 

12–13 років 

 

4 хв 

 

3 хв до першого балу 

5 Кадетки і кадетки 

14–15 років 

 

4 хв 

 

3 хв до першого балу 

6 Юніорки та юніорки 

16–17 років 

 

5 хв 

 

4 хв до першого балу 

7 Молодь (чоловіки і жінки) 

18–23 роки 

 

5 хв 

 

4 хв до першого балу 

8 Дорослі (чоловіки та жінки) 

18 років і старші 

 

5 хв 

 

4 хв до першого балу 
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серця), подає команду: «На хорт!» та запрошує учасників зайняти бойову 

позицію на відповідних вихідних місцях у бойовій стійці обличчям один до 

одного. Учасники заходять на змагальний майданчик, виконують уклін етикету 

і в указаному місця хорту займають бойове положення в напрямку суперника. 

Відстань між суперниками складає 3 (три) м – по 1,5 (півтора) м від центру 

хорту). Не є порушенням етикету, якщо після представлення учасники за 

жестом Рефері можуть зійтися в центрі хорту і обмінятися рукостисканнями. 

Потім вони роблять крок назад і за командою Рефері «Файт» починають 

сутичку.  

2.1. Якщо учасники не виконали уклону або зробили його неправильно, 

Рефері має запросити їх зробити це. Усі поклони учасники повинні виконувати 

у стійці, згинаючись у поясі вперед під кутом 30°. Важливо виконувати 

поклони етикету правильно. 

2.2. Учасники не повинні тиснути рук перед початком сутички. 

3. Сутичка завжди починається в стійці за командою Рефері: «Файт!» – 

«Fight!» (Починайте!). Після команди Рефері для розпочинання дій, 

спортсменам не заборонене коротке привітання, потискання рук, торкання 

рукавицями (короткий вітальний жест етикету), адже для спортсменів в 

рукавицях вітанням є торкання рукавицями обох рукавиць суперника, для 

спортсменів без шкіряних рукавиць (з тканинними рукавицями-панчохами) 

вітанням є рукостискання правими долонями рук. Наприкінці сутички вітанням 

може бути потискання правих рук і підтримкою долонею лівої руки 

(потискання відразу двома руками). 

4. Сигнал про зупинку сутички. Сигнал про закінчення часу сутички 

дається звуковим сигналом гонгу, електронного пристрою або іншим подібним 

засобом. При проведенні змагань на кількох хортах одночасно необхідно, щоб 

звукові сигнали пристроїв чи гонгів цих хортів були різними для слухового 

сприйняття учасниками змагань. Сигнал щодо закінчення сутички має 

перекривати шум від глядацьких трибун та інших організаційних заходів. 

5. Сутичка зупиняється за командою Рефері: «Стоп!» – «Stop!» 

(Зупиніться!). По закінченні сутички учасники займають ті ж самі місця на 

хорті, що і перед початком сутички. Для оголошення результату сутички Рефері 

викликає спортсменів на середину і, заздалегідь узявши обох спортсменів за 

зап'ястя, піднімає руку переможця, після чого учасники обмінюються 

рукостисканням і йдуть з хорту. Також дозволені короткі привітання тренера і 

команди суперника до 15 с. 

6. Сутичка активізується за командою Рефері: «Мо-Файт!» – «More-

Fight!» – «Активізуватись!» (Продовжуйте!). 

7. Сутичка закінчується: 

а) при перемозі одного з учасників «технічним нокаутом»; 

б) при одержанні одним з учасників «Повної перемоги» з рахунком 6:0; 

в) при проведенні одним з учасників больового, задушливого прийому 

або трьох утримань для повної перемоги, кожне по 15 (п'ятнадцять) с; 

г) при досягненні 6 (шести) технічних балів одним із учасників, що 

складає перевагу за балами з рахунком – 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5; 

д) при дискваліфікації одного з учасників; 
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е) при знятті Головним лікарем одного з учасників сутички; 

ж) при знятті секундантом або тренером одного з учасників; 

з) по закінченні часу сутичка. 

8. Якщо протягом сутички виникла необхідність поправити костюм 

хортовку, пояс, майку та протектор на груди (для жінок), узяти капу, яка випала 

у спортсмена впродовж сутички, поправити захисне екіпірування, то Рефері 

зупиняє сутичку і особисто контролює процес заправлення, після чого дає 

команду продовжити сутичку. Рефері повинен, перш ніж оголосити результат, 

вимагати від учасників привести змагальний костюм у порядок (за потреби). 

Під час заправлення інший спортсмен може сидіти на хорті (дозволяється 

сидячи обличчям до тренера мовчки слухати підказки). 

9. Офіційне закінчення сутички настає після того, як Рефері піднімає руку 

переможцю. 

10. Після завершення основного часу сутички учасники розташовуються 

на своїх стартових місцях на хорті обличчям до глядацьких трибун та Бічних 

суддів. Рефері оголошує «Стоп-файт» кінець сутички і завершує сутичку. Після 

оголошення «Стоп-файт» Рефері повинен тримати спортсменів у полі зору на 

той випадок, якщо вони не почули команди й продовжують змагальну 

боротьбу. Якщо переможець виявлений шляхом складання суми балів або має 

місце «Повна перемога», то Рефері підходить до учасників, бере обох за руки, 

і, після оголошення переможця Арбітром хорту, піднімає руку переможцю 

сутички. 

11. Ситуації оголошення команди «Стоп-файт» – кінець сутички: 

– коли один учасник отримує оцінку «Повна перемога» або «Перемога за 

різницею балів»; 

– у разі відмови суперника від подальшої боротьби; 

– у разі дискваліфікації; 

– коли один з учасників не може продовжувати сутичку через травму; 

– коли час, відведений для сутички, минув. 

11.1. Рефері оголошує результат сутички: 

– учасник оголошується переможцем, коли він отримує сумарну оцінку 

6 балів або його суперник отримує «Дискваліфікацію»; 

– за наявності оцінених технічних дій 1 бал, 2 бали;  

– якщо немає оголошених оцінок чи оцінки однакові, результат сутички 

визначається за «Таблицею встановлення перемоги» як в особистих, так і в 

командних змаганнях. 

12. Якщо результат сутички рівний і судді мають визначити перемогу «За 

рішенням суддів», то Рефері голосно просить визначитися покладаючи праву 

руку на область серця із командою (Рішення суддів!): «Judge-Result!», і після 

визначення суддів, підходить до учасників, бере обох за руки і піднімає руку 

переможцю, потім всі втрьох розвертаються на місці в протилежну сторону і 

Рефері ще раз піднімає руку переможцю. Після цього Рефері зводить руки 

учасників разом і пропонує привітатися спортсменів після проведення сутички 

(дозволяється потискання рук, спортивні обійми, речові вітання і 

підбадьорювання, привітання секунданта і тренера суперника з протилежної 

сторони хорту). На кінцеві привітання надається не більше 15 (п'ятнадцяти) с. 
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13. У разі якщо Рефері помилково зазначив переможця, обидва Бічні 

судді повинні домогтися змінити його рішення перш ніж він залишить робочу 

зону, на якій прийнято рішення. Якщо член Суддівської колегії змагань 

помітить помилку, він може вказати суддям на неї. Усі дії та рішення, прийняті 

Рефері й Бічними суддями відповідно до правила «більшість з трьох», є 

остаточними й не можуть бути змінені. 

14. Після проведення сутички учасники виходять з хорту на краю хорту 

розвертаються до Рефері і поклавши праву руку на область серця виконують 

уклін етикету в знак подяки за суддівство (незалежно хто переміг). Після того, 

як Рефері оголосив результат, учасники повинні зробити крок назад, 

уклонитись і залишити робочу зону зі свого боку хорту за зону безпеки. Вже 

потім спортсмени можуть спілкуватися з тренером та секундантом. Виходячи з 

хорту, учасники не повинні знімати хортовку або розв'язувати пояс, доки не 

залишать зони проведення змагань. 

 

Стаття 20. Призупинка і зупинка сутички 

1. Призупинка сутички відбувається у наступних випадках: 

а) якщо учасник змагання виявляється змушеним перервати сутичку через 

травму або через будь-який інший інцидент, що не залежить від нього, Рефері 

може призупинити сутичку. Під час призупинення сутички учасники мають 

сидіти на хорті на відповідній стороні. Під час призупинення сутички вони не 

можуть отримувати поради від свого секунданта. 

б) якщо сутичка не може бути відновлена за медичними показаннями, це 

рішення приймає уповноважений лікар на змаганні, який повідомляє про це як 

секунданту травмованого учасника, так і Арбітру хорту; який дає команду 

зупинити зустріч. Рішення, винесене лікарем на змаганні не може бути 

скасовано. 

в) якщо сутичка припиняється через те, що один учасник навмисно 

травмував свого опонента, винний спортсмен дискваліфікується. 

г) у разі кровотечі в одного з учасників Рефері призупиняє сутичку, щоб 

зупинити кровотечу. Хронометраж почнеться, як тільки лікар робить крок на 

хорт. Якщо сумарний час перерв для зупинки кровотечі перевищує 4 хв за всю 

тривалість сутички, Арбітр хорту має віддати команду про закінчення сутички. 

У цьому випадку травмований учасник програє сутичку, а суперник отримує 

чисту перемогу з рахунком 6:0. Якщо сутичка буде продовжена до кінця, 

хронометраж обнуляється. 

д) після втручання лікаря сутичка відновлюється в положенні 

відновлення протистояння у відповідності до тієї позиції, яка була зафіксована 

з положенням контролем перед призупиненням сутички. 

е) якщо сутичка перервана через будь-який інцидент, що не залежить від 

учасників, що змагаються, Рефері на хорті може зупинити її, і час, що 

залишився до її завершення, продовжиться, як тільки закінчиться 

призупинення. Якщо серія сутичок не може бути завершена відповідно до 

планованого графіка, вона може бути відкладена до наступного кола, і навіть 

дня. Якщо це останній день змагань, то у зв'язку з надзвичайними обставинами, 
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закінчення змагання може бути відкладено на пізніший термін та проходити в 

іншому місці. 

2. Зупинка сутички відбувається тільки за командою Рефері «Стоп» на 

хорті, і ніхто інший не має таких повноважень. 

Рефері зупиняє сутичку в наступних випадках: 

– при отриманні одним з учасників загальної суми балів 6 (шість, що є 

кінцевим результатом для закінчення сутички і отриманням перемоги; 

– при неможливості одним з учасників продовжувати сутичку; 

– при порушенні правил змагань; 

– із причин, викликаних зміною нормального положення протекторів, 

випадіння капи учасника, при виникненні необхідності упорядкувати форму 

учасника або обох учасників (але не більше ніж на 1 хв.). 

3. Сутичка, зупинена з будь-яких причин, відновлюється з часу її 

зупинки, зафіксованого Секретарем хорту (або Арбітром хорту). 

4. На термін винесення Рефері усного зауваження або офіційного 

попередження одному з учасників час сутички не зупиняється, а 

продовжується, і є включеним у загальний час сутички. 

5. Ситуації, коли Рефері не повинен давати команду «Стоп»: 

– для зупинення учасника чи обох учасників, які виходять за робочу зону 

хорту, якщо ситуація не є небезпечною або відповідає вимогам цих Правил; 

– учасник, який уникнув утримання, больового прийому чи задушливого 

захоплення, потребує або просить відпочинку; 

– обидва учасники встають у стійку з положення партеру та готові для 

подальшої змагальної боротьби. 

6. Якщо Рефері помилково оголосив «Стоп» під час боротьби лежачи й 

учасники змінили позицію, він може, якщо можливо, відповідно до правила 

«більшість з трьох» (за рішенням суддівської трійки) знову повернути 

спортсменів у попереднє положення й відновити сутичку, запобігши тим самим 

обмеженню прав одного зі спортсменів. 

 

Стаття 21. Хронометраж сутички 

1. Час сутички починає відраховуватися після команди Рефері «Файт!» – 

«Починайте!», зупиняється за командою «Стоп!» – «Stop!» – «Зупиніться!». 

2. При необхідності тривалої зупинки часу, після команди «Стоп» – 

«Stop!» Рефері дає додаткову команду «Стоп-Tайм!» – «Stop-Time!». 

3. У випадках, коли Головний суддя чи його заступник, або Арбітр хорту 

вважають за необхідне зупинити сутичку, вони сповіщають про це заступника 

Арбітра хорту, що повинен зупинити секундомір, і повідомляють Рефері своє 

рішення про зупинення сутички. 

4 Будь-який учасник має право на п’ятнадцятихвилинний відпочинок між 

сутичками. 

5. Проміжки часу між командами Рефері «Стоп» і «Файт», а також між – 

«Стоп-партер» (зупинитися і замерти в партері) і «Файт» (продовжити сутичку 

в партері) не входять до тривалості часу сутички. 

 

Стаття 22. Оцінка технічних дій учасників сутички 
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1. Оцінка технічних дій учасників під час проведення сутички 

здійснюється Суддівською бригадою, узагальнюється та офіційно 

повідомляється Рефері на хорті. 

2. Оцінці підлягають як дозволені, так і заборонені Правилами технічні 

дії. 

3. Перелік прийнятих оцінок у змаганнях з бойового хортингу в сутичці 

та відповідна кількість балів за дану оцінку: 

 
Результативні оцінки у сутичці «Judge-Result» 

1. «Больова атака» – 30 с – «Attack» А – активність 

(враховується при 

нічийному результаті 

сутички у додатковий час) 

2. «Задушлива атака» – 30 с – «Attack» А – активність 

(враховується при 

нічийному результаті 

сутички у додатковий час) 

3. «Ударна атака» – 20 с – «Attack» (Атака ударами, 

що не дає можливості супернику проводити 

активний захист). 

А – активність 

(враховується при 

нічийному результаті 

сутички у додатковий час) 

4. «Успішна атака» (збитки після декількох ударів, 

неамплітудний кидок, сума двох А – активностей) – 

«Attack» 

1 (один) бал 

5. «Неповне утримання» – 10 с – «Attack» 1 (один) бал 

6. «Результативна атака» (нокдаун після удару або 

ударний збиток з падінням, амплітудний кидок) – 

«Result-Attack» 

2 (два) бали 

7. «Повне утримання» – 15 с – «Result-Attack» 2 (два) бали 

8. «Технічний нокаут» 6 (шість) балів 

9. «Явна перевага» 6 (шість) балів 

10. «Больовий прийом» 6 (шість) балів 

11. «Задушливий прийом» 6 (шість) балів 

12. «3а повні утриманням» 3 утримання по 15 с – 45 с 6 (шість) балів 

Штрафні оцінки у сутичці бойового хортингу – «Judge-Foll» 

1. «Зауваження» – «Rem-Foll» – 

2. «Офіційне попередження» – «Foll» – 

3. «Друге офіційне попередження» – «2-Foll» мінус 1 (один) бал 

4. «Дискваліфікація з сутички» – «Dis-Full –

Disqualification» 

6 (шість) балів 

5. «Дискваліфікація» – «Disqualification» Усунення від змагання 

 

4. Рішення про присудження оцінки або оголошення попередження 

приймається Рефері на хорті після врахування сигналів Бічних суддів. 

5. При порушенні правил, у випадку, коли два Бічні судді не помітили 

цього, Рефері має виключне право на оголошення тільки Зауваження – «Rem-

Foll», Офіційне попередження – «Foll» Рефері самостійно виносити права не 

має. 



 82 

6. Кожен член Суддівської бригади на хорті (два Бічні судді і Рефері) та 

за столом Арбітра (Арбітр хорту та його заступник) – всього п'ять суддів, має 

один рівнозначний голос при винесенні рішення про перемогу. 

7. Технічні дії після команди Рефері «Стоп!» – «Stop!» – «Зупиніться!» – 

не зараховуються й оцінюються як порушення правил. 

8. Порушення правил, допущені після команди Рефері «Стоп!» – «Stop!» 

– «Зупиніться!», оцінюються оголошенням Зауваження чи Офіційного 

попередження. 

9. Технічні дії і порушення, виконані одночасно з командою Рефері 

«Стоп!» – «Stop!» – «Зупиніться!», – зараховуються як такі, що відбулися. 

10. Технічні дії, які виконуються в комбінації, і є її невід'ємною 

частиною, початі до команди Рефері «Стоп!» – «Stop!» – «Зупиніться!» і 

закінчені після, або початі одночасно з командою, зараховуються як такі, що 

відбулися.  

11. У вищевказаних випадках судді повинні враховувати наступні 

фактори: 

– рівень шумового фону на місці змагань; 

– відстань від Рефері до учасників; 

– звучність команди Рефері «Стоп!» – «Stop!» – «Зупиніться!»; 

– звукопроникливість захисного шолому учасника (при наявності такого); 

– фактичний проміжок часу між командою і виконанням технічної дії. 

12. Збіг технічної дії з сигналом про закінчення часу сутички. Будь-яка 

технічна дія, розпочата одночасно з сигналом про закінчення сутички, підлягає 

оцінці. Незважаючи на те, що технічна дія співпала з сигналом про закінчення 

часу сутички, якщо, на думку Рефері, вона не є ефективної, він негайно має 

оголосити кінець сутички – «Стоп!» Будь-яка технічна дія, що проводиться 

після сигналу про закінчення часу сутички, не повинна оцінюватися, навіть 

якщо Рефері не встиг дати команду про закінчення сутички. Якщо утримання 

зафіксовано одночасно із сигналом про закінчення часу сутички, то Рефері не 

зупиняє сутичку і дає змогу закінчити утримання, а потім оголошує кінець 

сутички. 

13. Дії, що перешкоджають активному веденню сутички: 

а) вихід учасника за межі хорту з метою уникнення атаки противника, 

коли ступня, чи її частина (у положенні стоячи), чи будь-яка інша частина тіла 

учасника перетинає зовнішній край обмежувальної лінії хорту;  

вихід учасника за межі хорту не зараховується:  

– коли вихід відбувся після команди «Стоп»;  

– коли вихід здійснив спортсмен, що атакує, до команди «Стоп» (але при 

цьому атака оцінюється як ефективна) 

– коли вихід спортсмена, що захищається, відбувся внаслідок інерції від 

удару чи поштовху суперника; 

б) проведення ефективної дії спортсменом, що атакує, у момент, коли 

суперник знаходиться в положенні «За межами хорту» і до команди «Стоп», - 

оцінюється, вихід за межі хорту зараховується і карається штрафною санкцією, 

якщо це відбулося одночасно; 
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в) пасивне ведення сутички або безцільні дії, що затягують сутичку, 

проявами чого є:  

– постійні відступи, що не дають змоги супернику провести атакуючу 

дію; 

– відсутність спроб проведення атакуючої чи контратакувальної дії; 

– надмірне затягування часу підготовки до проведення атаки; 

– припинення сутички без команди Рефері; 

– захоплення руки (рукава) чи ноги (колоші) суперника без спроби 

проведення атакуючої дії, неодноразово демонструючи атаки; 

– сковувальні захоплення за вилоги чи комір куртки, обхвати тулуба, 

утримання суперника, спроби уникнення боротьби;  

– постійні поштовхи та відштовхування суперника;  

– повільне повернення на вихідні позиції після зупинки сутички,  

– неспішне приведення змагального костюму в порядок; 

– інші дії учасників, що невиправдано затягують хід сутички. 

14. Нехтування своєю безпекою і безпекою суперника, згідно Правил, має 

наступні ознаки: 

– проведення учасником атаки чи контратаки, нахиляючись чи 

відвертаючи голову і не дивлячись у бік суперника, проведення довгого 

реверсивного входу-удару (навіть ефективного), коли спортсмен не здатний 

блокувати контратаку; 

– відсутність в учасника концентрованої уваги після проведення 

атакуючої дії; 

– рух назустріч атаці суперника без проведення захисних чи зустрічних 

атакуючих дій; 

– відсутність в учасника захисних дій, панічний відступ, відвертання 

голови під час проведення атаки супротивника; 

– розворот спиною до суперника після нібито результативної атаки; 

– проведення чи спроба проведення атакуючої дії після команди «Стоп». 

 

Стаття 23. Критерії оцінки «Активність» – «A» 

1. Активність – «A» враховується при нічийному результаті сутички 

тільки у додатковому вирішальному часі. 

2. Активність – «A» присуджується спортсмену, який провів безперервну 

ударну атаку в стійці чи партері впродовж 20 с, безперервну атаку больовим 

або задушливим прийомом у стійці чи партері впродовж 30 с і більше, за умови, 

що його атакувальні дії не привели до присудження технічних балів, а суперник 

не мав змоги атакувати у відповідь і знаходився у стані постійного захисту. 

3. Кожна нова активність присуджується спортсмену тільки після 

зупинки у сутичці, оголошеної Рефері. 

 

Стаття 24. Критерії оцінки «Успішна атака» 

1. За ударну атаку, якщо в результаті проведення дозволеної правилами 

технічної дії, успішної комбінації ударів, переходу від ударної до кидкової 

техніки з продовженням атаки у партері або без неї, його суперник розгубився 



 84 

та втратив контроль захисту, не в змозі продовжувати захист 2–3 с або більше, 

учаснику присуджується оцінка «Успішна атака» – 1 (один) бал. 

2. За кидкову атаку дається оцінка «Успішна атака» – 1 (один) бал: 

– якщо спортсмен провів кидок без падіння на підлогу хорту суперника з 

положення стоячи, та продовжує його атакувати, і той втративши рівновагу 

впав на сідниці, груди, живіт; 

– якщо спортсмен провів кидок з падінням, продовжує атакувати, а 

суперник впав на спину, на бік, на поперек; 

– якщо спортсмен знаходився у положенні стоячи на колінах (кидок з 

колін) і кинув на підлогу хорту суперника, який а після кидка опинився на 

животі, на боці, на спині. 

3. Якщо спортсмен провів утримання на підлозі хорту суперника спиною 

вниз впродовж 10 (десяти) с, а інший спортсмен не мав змоги вийти і 

знаходився у положенні утримання, Рефері, не зупиняючи сутички, на підставі 

рішення Бічних суддів (хоча б одного), присуджує оцінку «Успішна атака» – 

1 (один) бал. Кожне нове утримання цього спортсмена оцінюється лише за 

умови переходу до нього зі стійки. 

 

Стаття 25. Критерії оцінки «Результативна атака» 

Результативна атака – є сфокусована направлена атака одного суперника 

іншим, при якій атакований спортсмен наочно демонструє отримання 

ушкоджень при розбалансованому невпевненому захисті. 

1. За ударну атаку оцінка оголошується, якщо в результаті проведення 

дозволеної правилами технічної дії, успішної комбінації ударів, переходу від 

ударної до кидкової техніки з продовженням атаки у партері або без неї, його 

суперник розгубився та втратив контроль захисту, не в змозі продовжувати 

захист 4–5 (чотири-п'ять) с, а потім прийняв бойову стійку, показуючи свою 

готовність продовжувати сутичку, учаснику, який провів атаку присуджується 

оцінка «Результативна атака» – «Result-Attack» – 2 (два) бали. 

2. За кидкову атаку дається оцінка «Результативна атака» – «Result-

Attack» – 2 (два) бали: 

– якщо спортсмен провів кидок без падіння на підлогу хорту з положення 

стоячи суперника з помітно великою амплітудою, та продовжує його атакувати, 

і той втративши рівновагу упав на спину, на бік; 

– якщо спортсмен провів кидок з падінням з помітно великою 

амплітудою, продовжує атакувати, а суперник впав на спину, на плече. 

3. Оцінка оголошується, якщо спортсмен провів утримання суперника 

спиною вниз впродовж 15 (п'ятнадцяти) с, а інший спортсмен не мав змоги 

вийти і знаходився у положенні утримання, Рефері не зупиняючи сутичку на 

підставі рішення Бічних суддів (хоча б одного) присуджує спочатку 1 бал 

(10 с), потім 2 бали (15 с) оцінку «Результативна атака» – «Result-Attack» – 

2 (два) бали. Кожне нове утримання цього спортсмена оцінюється лише за 

умови переходу до нього зі стійки. 

Утримання, які спортсмен провів у сутичці можуть бути сумарно оцінені 

до 6 (шести) балів до повної перемоги трьома утриманнями по 15 с, або будь-

якою сумою балів за неповні утримання. 
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Стаття 26. Оцінка кидкових контратак 

1. Якщо спортсмен, який проводить кидкову контратаку не зміг змінити 

напрямок падіння суперника, характер його атаки, і сам при цьому впав у 

напрямку атаки суперника, така контратака вважається нерезультативною, а 

оцінка за виконану дію надається спортсменові, який проводив кидкову атаку. 

2. Якщо спортсмен не зробив кидкових контратакувальних дій, а його 

суперник виконуючи кидок несподівано сам впав на сідниці, на бік, на живіт, на 

груди,, на спину, сперся руками об підлогу хорту, то оцінка за кидкову 

контратаку спортсменові не зараховується, і контратака вважається такою, що 

не відбулася. 

 

Стаття 27. Визначення результату сутички 

1. Максимальною сумою балів, яку може набрати спортсмен під час 

сутички для отримання перемоги є – 6 балів. 

2. Перемога у змаганнях в розділі «Рукопашна сутичка» може бути трьох 

видів: 

– «Повна перемога»; 

– перемога «За різницею балів»; 

– перемога «За рішенням суддів». 

3. «Повна перемога» може бути отримана: 

– нокаутом (одному учаснику присуджена перемога (Технічний нокаут) – 

«Knockout»); 

– достроково «За явною перевагою» – «E-Fight» (під час сутички Рефері 

зупиняє спортсменів та оголошує перемогу і надається переможцю 6 балів, а 

переможеному зараховується 0 балів; 

– отриманням оцінок з різницею у 6 (шість) балів з рахунком 6:0; 

– больовим прийомом – (Больовий прийом!) – «Pain-Fest»; 

– задушливим прийомом – (Задушливий прийом!) – «Suff-Fest»; 

– трьома повними утриманнями по 15 с або загальною кількістю 

утримань по 10 с – (Повне утримання!) – «Full-Fest»; 

– через дискваліфікацію суперника за порушення правил з однієї сутички 

чи з усього змагання – «Dis-Full!»; 

– через неявку суперника на сутичку або зняття його лікарем змагань – 

«Non-Fight!». 

4. Перемога «За різницею балів» може бути отримана: 

– коли на момент закінчення сутички в оцінках між спортсменами є 

різниця в один бал і більше, але менше шести: 

– отриманням одним зі спортсменів загальної кількості оцінок – 6 балів 

(при тримання учасником 6 (шість) балів сутичка зупиняється і оголошується 

перемога з рахунком 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5; 

– якщо у сутичці не було технічних оцінок, але учасник має фіксовані 

порушення правил – «Офіційне попередження» або «Друге офіційне 

попередження», то по закінченні сутички інший учасник отримує перемогу «За 

різницею балів»; 
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– якщо у сутичці не було технічних оцінок, але учасник має фіксовані дві 

оцінки А – дві активності (АА) що за сумою двох А дорівнює 1 балу, і таким 

чином по закінченні сутички даний учасник отримує перемогу «За різницею 

балів» – 1:0; 

5. Перемога «За рішенням суддів» може бути отримана після основного 

часу у відбіркових сутичках, якщо у спортсмена є одна оцінка А – активність. 

6. Перемога «За рішенням суддів» може бути отримана після 

вирішального додаткового часу (Екстра-тайм), коли на момент закінчення 

сутички загальна сума балів і активностей одного суперника (враховуючи 

штрафні бали) дорівнює сумі балів і активностей іншого суперника: 

– без суддівської наради; 

– після суддівської наради. 

7. Перемога без суддівської наради: визначається відразу після 

закінчення часу сутички, якщо більшість суддів віддали перевагу одному із 

спортсменів «За бойовий дух!» – «For Fight Spirit!», враховуючи що він був 

активніше і робив більше сфокусованих технічних дій, виявив більш високий 

бойовий дух та кращу технічну і тактичну підготовку. 

8. Перемога після суддівської наради – «Judge-Сounsel!»: визначається, 

якщо судді видали рішення – «Невстановлена перемога!» – «Non-Result!» 

вступає у дію стаття 29 даного розділу «Порядок встановлення перемоги». 

9. Результатом сутички може бути нічийний результат, якщо про це 

сказано у Регламенті змагань. Рішення про нічию приймається в результаті 

обговорення, якщо суддівська бригада не може визначити переможця.  

10. Рішення про нічию приймається, якщо:  

– більшість членів суддівської бригади висловлюють думку на користь 

нічиєї;  

– при розбіжності думок суддів щодо переможця Рефері підтримує 

рішення про нічию. 

11. В разі нічиєї Рефері оголошує рішення суддівської бригади, 

супроводжуючи рішення відповідним жестом, і піднімає руку обом учасникам 

сутички. 

 

Стаття 28. Порядок встановлення перемоги 

1. Порядок встановлення перемоги у змаганнях 

1.1. Критерій перемоги в змаганнях, проведених з вибуванням і втішними 

зустрічами: 

– учасник (команда) перемагає в цьому виді програми змагань, якщо він 

(вона) виграє всі сутички (командні зустрічі). 

1.2. Критерій перемоги в змаганнях, проведених за круговою системою: 

– учасник (команда) перемагає в цьому виді програми змагань, якщо він 

(вона) одержить більшу кількість перемог. 

2. Критерії перемоги в сутичці 

2.1. Результатом сутички може бути перемога одного з учасників або 

нічия. 

2.2. Учасник може виграти сутичку в результаті: 
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– повної перемоги (6:0), якщо після закінчення часу сутички або під час 

сутички він набирає необхідну суму балів 6; 

– перемоги за різницею балів або за перевагою, якщо після закінчення 

часу сутички в разі рівності балів або їхній відсутності в обох суперників, судді 

більшістю голосів віддадуть перевагу йому. 

2.3. Повна перемога і перемога за перевагою досягається шляхом 

одержання балів: 

– за проведення ефективних атак і отримання технічних оцінок; 

– як компенсація за штрафні санкції, що накладаються на суперника. 

3. Порядок встановлення перемоги в сутичці 

3.1. Після суддівського рішення – «Невстановлена перемога!» – «Non-

Result!» Арбітр хорту розпочинає процедуру встановлення перемоги відповідно 

до «Таблиці встановлення перемоги». 

 

Таблиця встановлення перемоги (табло змагань) для співставлення 

технічних і штрафних оцінок та активності 
 

ЖОВТИЙ БІК Показник 

переваги 

СИНІЙ БІК 

Активність 

(А) 

Штрафні 

бали 

Технічні 

бали 

Технічні 

бали 

Штрафні 

бали 

Активність 

(А) 

- 1 0 < 0 - - 

- - 1 > 0 - - 

- 1 1 > 0 - - 

- 2 1 < 0 - - 

А - 0 > 0 - - 

АА = 1 бал - 0 > 0 - А 

А 1 0 > 0 - - 

А 2 0 < 0 - - 

А 2 1 < 0 - - 

А - 0 < 1 1 - 

АА - 0 < 1 0 - 

АА - 1 < 2 - - 

 

3.2. У рукопашних сутичках з бойового хортингу процедура встановлення 

перемоги здійснюється у такому порядку: 

– перевага віддається спортсменові, який має більшу кількість технічних 

балів; 

– за рівною кількістю технічних балів перемогу отримує спортсмен, який 

не має офіційних штрафних балів; 

– якщо спортсмени мають однакову кількість технічних та штрафних 

балів, у додатковий час перемога віддається спортсмену, який отримав більшу 

кількість офіційних активностей – А, АА. 

 

Стаття 29. Визначення переможця в разі травми, хвороби або 

нещасного випадку 

1. У разі якщо один з учасників не здатен продовжувати боротьбу через 

травму, отриману під час сутички, хворобу або нещасний випадок, що сталися 
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під час змагань, рефері після консультації із суддями та лікарем повинен 

оголосити результат сутички. 

1.1. У випадку травми та в разі порушення цих Правил, Регламенту 

Рефері може консультуватись з Головним лікарем, для визначення необхідності 

зупинити сутичку. Усі рішення приймає Рефері, в кожному випадку Рефері має 

право зупинити сутичку. 

1.2. Якщо травму спричинено дозволеним прийомом, травмований 

учасник змагань не може продовжувати сутичку, він оголошується 

переможеним у зв’язку із зупинкою сутички через травму – технічний нокаут. 

1.3. Якщо травму спричинено умисним порушенням учасником змагань 

цих Правил, Регламенту, травмований учасник змагань не може продовжувати 

сутичку, учасник змагань, який допустив порушення, дискваліфікується, йому 

зараховується програш у зв’язку з дискваліфікацією.  

1.4. Якщо травмований спортсмен може продовжувати сутичку, учасник 

змагань, який допустив порушення, отримує попередження. З порушника може 

бути знято два бали, якщо у результаті порушення нанесене ушкодження, яке 

заважатиме подальшому ефективному проведенню сутички (розсічення або 

велика гематома). Рішення щодо умисного нанесення травми визначається 

загальним рішенням Суддівської колегії відповідного змагання. 

1.5. Якщо зазначена травма призводить до зупинки сутички у 

додатковому часі (Екстра-тайм), травмований учасник оголошується 

переможцем технічним рішенням, якщо у результаті суддівської оцінки, він 

перемагає за суддівськими оцінками (наявність технічних і штрафних балів в 

учасників). У разі, якщо травмований спортсмен за результатами суддівської 

оцінки виявляється переможцем або зафіксовано нічийний рахунок, 

оголошується технічна нічия. 

2. Травма: 

– якщо сталася з вини травмованого учасника, він вважається таким, що 

програв; 

– якщо сталася з вини суперника, перемога присуджується травмованому 

учасникові; 

– у разі якщо неможливо визначити причину травми, учасник, який не 

може продовжити боротьбу, вважається таким, що програв. 

3. Якщо учасник захворів під час змагань і не спроможний брати участь у 

змаганнях, переможцем оголошується його суперник. 

4. Коли нещасний випадок відбувається через зовнішній вплив, сутичку 

має бути скасовано або відкладено після консультації із суддівською комісією. 

5. Медичний огляд: 

– рефері запрошує лікаря для огляду учасника, який отримав важкий удар 

по голові або в ділянку хребта, або якщо рефері впевнений, що є серйозна 

травма. Якщо лікар після огляду учасника повідомляє рефері, що учасник не 

може продовжити боротьбу, рефері після консультації із суддями оголошує 

суперника переможцем рішенням «Повна перемога»; 

– учасник сам може попросити рефері запросити лікаря – в цьому разі 

сутичка припиняється і суперник оголошується переможцем рішенням «Повна 

перемога»; 
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– лікар також може просити огляду свого учасника – в цьому разі сутичка 

припиняється і суперник оголошується переможцем рішенням «Повна 

перемога»; 

– для кожного учасника на хорт допускається тільки один лікар. Якщо 

лікарю потрібна допомога асистента, він повідомляє про це Рефері. Тренер 

ніколи не допускається на хорт під час змагань; 

– поряд із травмованим учасником може перебувати тільки рефері, який 

повинен контролювати надання допомоги відповідно до цих Правил. 

Медична допомога дозволяється в таких випадках: 

– незначна травма; 

– в разі зламаного нігтя лікарю дозволяється допомогти обрізати ніготь. 

Така допомога надається на краю хорту. Учасника супроводжує суддя з 

бригади, що обслуговує сутичку, чи будь-який інший вільний суддя; 

– незначна травма може бути усунута самим учасником. У разі вибитого 

пальця рефері зупиняє сутичку, оголошуючи «Стоп» чи «Стоп-партер», і 

дозволяє учаснику вставити вибитий палець. Цю дію має бути здійснено 

негайно без участі Рефері або лікаря, і учасник може продовжити сутичку. 

Учаснику дозволяється вправляти один і той самий палець двічі. У разі 

виникнення такої ситуації втретє учаснику забороняється продовжувати 

сутичку. Рефері після попередньої консультації із суддями в інтересах здоров'я 

учасника закінчує сутичку та оголошує суперника переможцем. 

Травма з кровотечею: 

– у випадках кровотечі травма має бути обов'язково ізольована лікарем за 

допомогою пластиру, пов'язки, носових тампонів (дозволяється використання 

кровозгортувальних і кровоспинних засобів); 

– рефері запрошує лікаря для надання допомоги для зупинення кровотечі. 

Рефері не дозволяє продовжувати сутичку, поки кровотечу не зупинено. 

Подібні травми, що кровоточать, можуть лікуватися двічі. У разі виникнення 

схожої кровоточивої травми втретє, рефері (після консультації із суддями, 

суддівською комісією) в інтересах здоров'я учасника закінчує сутичку й 

оголошує суперника переможцем. У всіх випадках, коли кровотечу у 

спортсмена не може бути зупинено, суперник оголошується переможцем за 

рішенням «Повна перемога». 

6. Будь-які види блювоти учасника ведуть до програшу – результату 

«Повна перемога» на користь суперника. 

7. У випадках, коли учасник навмисною дією травмує суперника, йому 

оголошується «Дискваліфікація», крім будь-яких інших дисциплінарних 

стягнень, які може бути визначено дисциплінарною комісією НФБХУ. 

8. У разі якщо лікар команди, відповідальний за учасника, чітко розуміє 

(особливо в разі техніки удушення), що є серйозна небезпека для здоров'я його 

підопічного, він може підійти до краю хорту й просити суддів негайно 

зупинити сутичку. Таке втручання означатиме програш і тому має прийматися 

тільки у виняткових випадках. Якщо неможливо визначити причини травми 

обох учасників і немає винних, перемагає учасник, який може продовжити 

боротьбу. 
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9. Якщо учасника змагань травмовано у результаті неумисного 

порушення цих Правил, Регламенту і Рефері зупинив сутичку: 

– якщо сутичку припинено до завершення основного часу при наданні 

додаткового часу сутички Екстра-тайм результатом визначається сутичка, що 

не відбулася; 

– якщо після основного часу сутички учасник змагань, який проходить 

першим за суддівськими оцінками, включаючи бали за основний час, в якому 

сутичку було зупинено, оголошується переможцем технічним рішенням (TD). 

Бали за основний час, в якому було зупинено сутичку, мають бути нараховані, 

включаючи всі штрафні бали, навіть якщо основний час сутички був неповним.  

10. У форматі турніру, де спортсмен проходить у наступне коло та 

розподіляються медалі, результати «визнання сутички такою, що не відбулася» 

та «нічия» не можуть бути застосовані. У таких випадках, якщо основний час 

призводить до нічиєї, призначається додатковий час «Екстра-тайм». Внаслідок 

відрахування балів у додатковому часі, що призводить до нічийного результату 

в ході підрахунку балів, спортсмен, що порушив правила, вибуває зі змагань. 

Спортсмен, що не порушував Правила, проходить у наступне коло. Цей 

пункт застосовується тільки до додаткового часу «Екстра-тайм». 

11. Якщо сутичку було зупинено в результаті нанесення травми в ході 

неумисного порушення, а травмований спортсмен не може продовжувати 

участь у турнірі, результат сутички «така, що не відбулася», або технічна нічия 

з позначенням спортсмена, що наніс неумисне пошкодження. 

12. Якщо учасник змагань травмував себе сам або травму наніс його 

секундант у місці виходу спортсмена під час сутички, і Рефері після 

консультації з лікарем вважає, що учасник змагань не може продовжувати 

сутичку, Рефері зупиняє сутичку, учаснику змагань зараховується поразка у 

зв’язку з травмою або, якщо він відмовляється від продовження, зараховується 

поразка через відмову. 

 

Стаття 30. Умови проведення змагань в абсолютній ваговій категорії 

(без урахування ваги) серед різних вікових груп 

1. Змагання в абсолютній ваговій категорії (без урахування ваги) 

проводиться у вікових групах: 

– кадети і кадетки 14–15 років; 

– юніори і юніорки 16–17 років; 

– молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки; 

– дорослі (чоловіки, жінки) 18 років і старші. 

2. Вагові обмеження спортсменів для участі у змаганнях в абсолютній 

ваговій категорії: 

Кадети – не менше 50 кг; 

Кадетки – не менше 45 кг; 

Юніори – не менше 60 кг; 

Юніорки – не менше 55 кг. 

Серед дорослих для участі у змаганнях в абсолютній ваговій категорії 

обмежень не існує. 
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3. Порядок визначення переможця сутички у змаганнях в абсолютній 

ваговій категорії є визначені загальними засадами даних Правил, але якщо 

після закінчення основного часу сутички (основний час, додаткова 1 хв) 

кількість оцінок однакова, то перемога визначається різницею у вазі між 

учасниками сутички у кадетів та юніорів: 

– кадети і кадетки 14–15 років – 3 кг; 

– юніори і юніорки 16–17 років – 5 кг. 

Якщо різниця у вазі не достатня для визначення переможця, то 

призначається додатковий час – вирішальний додатковий час – «Екстра-тайм» 

3 хв до першої технічної дії з обов'язковим рішенням суддів. 

У змаганнях в абсолютній ваговій категорії серед дорослих (чоловіки, 

жінки) зважування не призначається і слідує додатковий вирішальний час – 

«Екстра-тайм» 3 хв до першої технічної дії з обов'язковим рішенням суддів. 

 

Стаття 31. Різниця в вазі учасників змагань для визначення 

переможця у найлегшій, суперважкій та абсолютній вагових категоріях 

1. В разі нічийного результату і невизначення переможця впродовж 

основного часу сутички і додаткової хвилини, Рефері проводить офіційне 

зважування спортсменів в деяких вікових групах серед спортсменів, яких по 

черзі, спочатку «Перший» – «First» – синій шолом, синій пояс, потім «Другий» 

– «Second» – жовтий шолом, жовтий пояс, запрошує на ваги. Поки один 

спортсмен зважується, другий сидить в позиції етикету «Ноги навхрест» 

розвернутим обличчям до столу Арбітра хорту. 

2. За офіційним зважування спостерігає Арбітр хорту чи Секретар хорту, 

який відповідає за даний хорт (змагальний майданчик). 

3. Різниця у вазі після основного і додаткового часу для спортсменів 

чоловічої і жіночої статі для визначення переможця у найлегшій, суперважкій 

та абсолютній вагових категоріях: 
 

 Вікова група У найлегшій та суперважкій 

вагових категоріях 

1 Діти 6–7 років; 2 кг 

2 Молодші юнаки та дівчата 8–9 років; 2 кг 

3 Юнаки та дівчата 10–11 років; 2 кг 

4 Старші юнаки та дівчата 12–13 років; 2,5 кг 

5 Кадети та кадетки 14–15 років; 3 кг 

6 Юніори та юніорки 16–17 років; 5 кг 

7 Молодь (чоловіки) 18–23 роки; 10 кг 

8 Молодь (жінки) 18–23 роки; 7 кг 

9 Дорослі (чоловіки) 18 років і старші; 10 кг 

10 Дорослі (жінки) 18 років і старші. 7 кг 

 

Стаття 32. Критерії перемоги «Повна перемога» 

Повна перемога може бути: 

– технічним нокаутом; 

– за явною перевагою; 

– за різницею балів – 6 (шість) балів, коли рахунок – 6:0; 

– больовим прийомом; 



 92 

– задушливим прийомом; 

– сумою утримань; 

– за відмовою суперника; 

– через травми суперника із зняттям його Головним лікарем з сутички. 

Повна перемога присуджується спортсменові при умовах: 

1. Якщо в результаті проведення дозволеної правилами технічної дії його 

суперник не в змозі продовжувати сутичку 5 с і більше, учаснику 

присуджується оцінка «Технічний нокаут» – Повна перемога. Переможцю 

присуджується 6 (шість) балів, а переможеному зараховується 0 балів. 

2. Якщо спортсмен успішно провів больовий або задушливий прийом, а 

інший спортсмен здався і подав сигнал стукаючи рукою по підлозі хорту або по 

своєму тілу чи тілу суперника, Рефері зупиняє сутичку і присуджує оцінку 

«Перемога больовим прийомом», «Перемога задушливим прийомом» – 

оголошує «Повну перемогу». Переможцю присуджується 6 (шість) балів, а 

переможеному зараховується 0 балів. 

Сигнал про здачу повинен подати особисто спортсмен, якого атакують 

больовим прийомом гучно і голосно, висловивши сигнал «Stop!» – «Стоп!» при 

відповідному постукуванні долонею, що вважається сигналом про здачу та 

підставою для зарахування «Повної перемоги». Будь-який інший голосовий 

сигнал учасника, якого атаковано больовим прийомом, вважається сигналом 

про здачу та підставою для зарахування «Повної перемоги». Атакований 

спортсмен має право подати сигнал про заборонену дію атакуючого суперника, 

якщо така дія має місце (що обумовлено спеціальним пунктом даних Правил). 

Недійсний голосовий сигнал атакованого розцінюється як ухилення від сутички 

у небезпечному стані і такому учаснику присуджується поразка. 

3. Якщо спортсмен успішно провів три утримання суперника на підлозі 

хорту спиною вниз терміном часу по 15 с безперервно, Рефері зупиняє сутичку 

після третього утримання і присуджує оцінку «Перемога повним утриманням» 

– оголошує «Повну перемогу». Кожне утримання може бути проведено після 

підйому в стійку. Переможцю присуджується 6 (шість) балів, а переможеному 

зараховується 0 балів. 

4. Якщо всі п'ять членів Суддівської бригади одному з учасників 

присуджують оцінку «Перемога за явною перевагою», Рефері зупиняє сутичку і 

оголошує йому «Повну перемогу». Переможцю присуджується 6 (шість) балів, а 

переможеному зараховується 0 балів. 

5. Якщо суперник відмовляється продовжувати сутичку і сповіщає про це 

Рефері, іншому учаснику присуджується «Повна перемога». Переможцю 

присуджується 6 (шість) балів, а переможеному зараховується 0 балів. 

6. Якщо один із спортсменів набрав 6 (шість) балів, а інший спортсмен 

набрав 0 (нуль) балів, то Рефері, за ініціативою хоча б одного Бічного судді, 

зупиняє сутичку і оголошує «Повну перемогу» спортсмену, який отримав 

6 (шість) балів. 

7. Якщо лікар змагань забороняє продовжити виступ спортсмену через 

травму, то супернику присуджується 6 балів, а у травмованого спортсмена 

залишається та кількість балів, яка була на момент зняття з поєдинку.  
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8. Якщо учасник отримав штрафну оцінку/штрафні оцінки, то його 

від'ємний рахунок балів не додається у рахунок балів суперника. 

 

Стаття 33. Критерії перемоги «За рішенням суддів» по закінченні 

часу сутички 

1. Якщо жоден зі спортсменів протягом сутички не отримав «Повної 

перемоги» чи «Дискваліфікації» і був поданий сигнал про закінчення основного 

часу сутички, то Рефері подає команду «Стоп», зупиняє спортсменів і повертає 

їх у вихідне положення обличчям до глядацьких трибун та Бічних суддів. 

2. Рефері розвертає спортсменів обличчям до глядацьких трибун і Бічних 

суддів, та через паузу для винесення рішень – 30 (тридцять) с подає команду 

«Рішення суддів» – і звертає увагу на суддівські жести Бічних суддів і суддів за 

столом Арбітра. Кожен з двох Бічних суддів показує своє рішення рукою, в разі 

перемоги піднявши її вверх у напрямку переможця, чи в разі нічиєї схрестивши 

руки внизу перед собою. Судді за столом Арбітра, якщо вирішили віддати 

перемогу, показують рукою в сторону переможця, якщо вважають результат 

нічийним – схрещують руки. Якщо кількість голосів, включно голос Рефері, 

більше трьох, тоді спортсмену присуджується перемога, в іншому випадку 

призначається додаткова 1 (одна) хв сутички. Якщо за доданий час зберігся 

нічийний результат, то після нього призначається додатковий вирішальний час 

або результат сутички розцінюється як нічия, що зазначається у Регламенті 

змагань. 

3. Перемога «За рішенням суддів» в основний час сутички оголошується в 

наступних випадках: 

– один із суперників провів більше результативних атак (сфокусованих 

технічних дій) та набрав більше результативних балів; 

– одному із суперників за порушення правил оголошено менше офіційних 

попереджень, ніж іншому (усні зауваження в результат оцінки не 

враховуються); 

– в одного із суперників немає офіційних попереджень, а в іншого є. 

4. Якщо всі попередні показники і усі оцінки учасників однакові, в дію 

вступає пункт про різницю у вазі, перемога присуджується тому спортсменові, 

який має меншу вагу, з різницею вказаною у даних правилах, достатню для 

оголошення перемоги. 

5. Якщо всі оцінки та попередні показники учасників змагань в розділі 

«Рукопашна сутичка» в основний час однакові – Головний суддя може 

призначити додатковий вирішальний час – «Екстра-тайм», який остаточно 

виявляє сильнішого серед суперників. 

5.1. У вирішальному додатковому часі вводиться додатковий критерій 

визначення переможця: перемога за активністю А чи активностями АА. 

5.2. Якщо спортсмени мають однакову кількість технічних та штрафних 

балів, у додатковому вирішальному часі «Екстра-тайм» перемога віддається 

спортсмену, який отримав більшу кількість офіційних активностей – А, АА. 

5.3. Співвідношення оцінок для визначення переможців за результатами 

останнього додаткового часу подано в Таблиці встановлення перемоги (табло 

змагань) для співставлення технічних і штрафних оцінок та активності. 
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6. Присудження перемоги «За рішенням суддів» відбувається при 

наявності такої думки не менш ніж у трьох суддів, включно Рефері із згодою 

Арбітра хорту. Арбітр хорту демонструє свою згоду підняттям руки в сторону 

учасника-переможця. Якщо Арбітр хорту не згодний з рішенням суддів на 

хорті, він має право запросити їх для оперативної наради на край майданчика, і 

попросити обґрунтування такого рішення від членів Суддівської бригади. Ніхто 

окрім членів Суддівської бригади не може прийняти участь в оперативній 

нараді суддів, надаючи свої доводи стосовно ситуацій сутички. 

7. За виключними обставинами при проведенні наради суддів можуть 

бути присутніми особи, які запрошуються на обговорення Арбітром хорту чи 

Головним суддею змагань.  

8. Представникам команд, тренерам і секундантам спортсменів, батькам 

та іншим зацікавленим особам забороняється підходити до місця проведення 

Арбітром хорту оперативної наради суддів. Стороннє втручання в процес 

обговорення ситуацій сутички на нараді суддів розцінюється як неетична 

поведінка, і каратися Офіційним попередженням учаснику змагання. 

 

Стаття 34. Уникнення сутички та пасивне ведення сутички 

Пасивним веденням сутички вважається наступне поводження учасника: 

– імітація атакувальних дій; 

– відсутність атакувальних ударних та кидкових дій у стійці; 

– уникнення від захватів та ухилення від ударів з постійним рухом назад; 

– самостійні переходи зі стійки в партер без проведення прийомів; 

– навмисний вихід за межі хорту при веденні сутички у стійці або 

уникнення сутички у партері навмисним вилізанням за межі хорту; 

– постійне скорочення дистанції клінчуваннями, захопленнями за голову 

та тулуб суперника без атакувальних дій; 

– навмисне затягування часу перерв для медичного огляду, перерви між 

основним та додатковим часом сутички, відволікання Рефері нестандартними 

діями; 

– інші наявні признаки уникнення спортивного протистояння. 

 

Стаття 35. Сутичка в межах робочій зоні хорту 

1. Змагальна боротьба проводиться в межах робочої зони хорту. 

2. Кидок чи ударну комбінацію слід починати, коли обидва учасники 

перебувають всередині або, принаймні, атакуючий має контакт із робочою 

зоною. 

3. Будь-яка технічна дія, що здійснюється в момент, коли обидва 

учасники перебувають за межами робочої зони, не може бути оцінена. 

4. Усі дії можуть тривати доти, доки один з учасників торкнеться будь-

якою частиною тіла робочої зони (немає команди «Стоп»). 

5. Винятки: 

1) у разі якщо в момент початку ударної комбінації чи кидка тільки один з 

учасників має контакт з робочою зоною та обидва учасники виходять за межі 

робочої зони, дія може бути оцінена, якщо кидок триває безперервно. Також 

будь-яка негайна контратака учасника, який був поза робочою зоною під час 
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початку кидка, може бути зарахована для оцінювання, якщо дія триває 

безперервно; 

2) в партері у положенні боротьби лежачи дії можуть тривати за межами 

робочої зони, якщо утримання, больовий чи задушливий прийом було 

розпочато в межах робочої зони. У разі, якщо під час утримання чи іншого 

прийому за межами робочої зони учасник, який обороняється, переходить без 

зупинення до контратаки, сутичка триває; 

3) технічна дія дозволяється, якщо кидок завершився за межами робочої 

зони та один із учасників негайно перейшов на утримання, больовий або 

задушливий прийом. Якщо під час боротьби в партері учасник, який 

захищається, перехоплює контроль в одній із вищезазначених технік 

(утримання, больовий або задушливий прийом) та успішно продовжує 

атакувати, дія дозволяється (немає команди «Стоп»). 

6. Задушливі та больові прийоми, що розпочаті в межах робочої зони й 

мають ефективне продовження, можуть бути завершені, навіть якщо 

спортсмени перебувають за межами робочої зони. 

7. Після початку сутички учасники можуть залишити місце змагання 

лише з дозволу Рефері. Дозвіл може бути надано у виняткових випадках: 

– потреба заміни хортовки (куртки, штанів чи поясу), що зазнала 

ушкоджень, втратила цілісність або забруднилася; 

– потреба надання медичної допомоги учаснику. 

 

Стаття 36. Ведення сутички поблизу межі хорту 

1. Вихід за межі хорту при веденні сутички в стійці вважається 

здійсненим, якщо тулуб одного з учасників перетнув межу хорту. Якщо одна 

нога учасника перетнула межу, дозволяється продовжувати сутичку. Якщо інша 

нога знаходиться в межі хорту, але відірвана від хорту, це означає, що центр 

ваги учасника (тулуб) була переміщена на ногу, яка перетнула дану межу – 

тулуб перетнув межу хорту. 

2. Вихід за межі хорту при ведення сутички у партері вважається 

здійсненим, якщо один із спортсменів перетнув лінію хорту половиною тулубу 

у будь-якому положенні (вздовж, впоперек, по діагоналі тіла), і центр ваги його 

тіла (області талії) вже знаходиться за межами хорту. 

3. Виключне право повернення спортсменів з-за межі хорту має Рефері 

сутички, який командою «Стоп!» зупиняє сутичку, або командою «Аут!» 

вказує на перетинання учасниками межі хорту, повертає спортсменів у стійку 

та відновлює сутичку у стійці із стартових положень. Поки дана команда не 

оголошена Рефері, спортсмени можуть вести сутичку. 

4. Якщо у партері один зі спортсменів уникаючи больової або задушливої 

атаки навмисно виповз за межі хорту, Рефері має право зупинити спортсменів у 

кінцевому положенні партеру командою «Fest!» – «Фіксація!», та запросити їх 

перейти до центру хорту і продовжити боротьбу з того самого положення, у 

якому її було попередньо зупинено. При цьому спортсменові, який навмисно 

виповз за межі хорту оголошується штрафна санкція «Офіційне 

попередження». 
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5. У ході сутички вихід за межі хорту визначається та фіксується не 

менше ніж двома суддями (двома Бічними суддями, Рефері та хоча б ще одним 

Бічним суддею). 

6. Успішна кидкова атака або контркидок, який розпочато в межах 

хорту оцінюється незалежно від того, де закінчилася дія. 

7. Успішна кидкова атака або контркидок, який розпочато за межами 

хорту вважається таким, що не відбувся. 

8. Больовий або задушливий прийом, утримання, що розпочались у 

межах хорту, дозволяється продовжувати до того моменту, поки один з 

учасників сутички має контакт з робочою поверхнею хорту. 

9. Без команди Рефері про зупинку та вихід за межі хорту спортсмени не 

мають права самостійно припиняти сутичку та переходити до центру хорту. 

 

Стаття 37. Суддівські жести і сигнали при оголошенні оцінок та 

рішень 

1. Суддівські жести, які застосовують судді на змаганнях з бойового 

хортингу є встановленими сигналами для винесення суддівських рішень, 

містяться та описані у даних Правилах змагань з бойового хортингу і є 

незмінними та обов'язковими для застосування при суддівстві всіх без винятку 

змагань з бойового хортингу. 

2. Суддівські жести є однаковими для всіх членів Суддівських бригад, 

Рефері, Бічних суддів, Арбітру хорту та його заступника, Головного судді та 

додаткових суддів, які обслуговують змагання. 

3. Всі суддівські жести, що супроводжуються оцінками, подаються 

руками і є визначенням неупередженої думки судді, незалежності суддівської 

думки: – «Ніякі обставини, відношення та умови не можуть впливати на 

визначення суддею справедливого рішення». 

4. Суддівськими жестами користуються:  

– Рефері; 

– Бічні судді; 

– судді за столом Арбітра хорту (Арбітр та його заступник); 

– додаткові судді (Головний суддя та його заступник). 

 

Стаття 38. Суддівські жести Рефері та їх призначення 

Організаційні жести Рефері у сутичці бойового хортингу: 

1. Для мобілізування учасника/учасників для виходу на хорт, Арбітр 

хорту подає команду «Begin!» – «Приготуватися», на яку повинні реагувати не 

тільки учасники сутички, а і їх секунданти і тренери, які допомагають 

спортсмену у підготовці до проведення сутички. Таку саму команду може 

подавати суддя при учасниках і Рефері у випадку затримки. 

2. Після того, як Рефері переконався у готовності спортсменів до 

проведення сутички (обидва спортсмени за межами хорту кожний із своєї 

сторони показали «сигнал готовності до сутички» – «кулак правої руки 

знаходиться на серці»), Рефері подає команду «На хорт!» – «Hort!» («On-

Hort») – суддівський жест обома руками з відкритими долонями одночасно 

показати в напрямку обох спортсменів і відразу руками вказати на їх вихідні 
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місця початку сутички на хорті. Спортсмени зробивши уклін етикету заходять 

на визначене місце на хорті. Якщо Рефері запрошує спортсменів по черзі або 

один спортсмен не з'явився на сутичку, то такий жест виконується Рефері 

однією рукою. 

3. Спортсменам, які зайняли вихідні місця початку сутички, Рефері подає 

команду (Починайте!): «Файт!» – «Fight!» – суддівський жест відкритою 

долонею в напрямку між спортсменами. Ліва рука знаходиться у вільному 

положенні. 

4. Команда Рефері зупинки сутички: «Стоп!» – «Stop!». В разі запеклої 

боротьби між спортсменами при зупинці сутички Рефері втручається у сутичку 

та розборонити суперників, безпосередньо зупинивши дії атакуючого. 

5. При необхідності активізувати дії обох суперників Рефері має право 

подавати команду активації сутички (Активізуватись!): «Файт!» – «Fight!» – 

суддівський жест відкритою долонею в напрямку між спортсменами. Ліва рука 

знаходиться у вільному положенні. 

6. «Аут!» – «Out!» – «Вихід за межі хорту» – Рефері виконує жест рухом 

відповідної руки зверху вниз, показуючи тильною стороною відкритої долоні 

місце виходу. Якщо вихід спортсмена був навмисним, то Рефері після жесту 

«Аут!» висловлює штрафну санкцію, демонструючи відповідний суддівський 

жест. 

7. «Піднятися з партеру» – «Ап-Файт» – «Up-Fight!» – якщо сутичка 

партеру носить пасивний характер, то Рефері має право самостійно подати 

команду «Піднятися з партеру!» рукою, розвернувши її на рівні грудей 

долонею вверх. 

8. «Скасування помилкової оцінки» – однією рукою показати оцінку, яка 

анулюється, і тією ж рукою продемонструвати помилковий жест, піднявши її 

над головою, помахати над головою два-три рази вліво-вправо, не опускаючи 

руку. 

9. «Без оцінки» – «Non-Ball» – при технічній дії спортсмена, яку 

суддівська бригада не може оцінити, Рефері мовчки не подаючи команд 

демонструє жест, який показує, що технічна дія не підлягає оціненню, 

схрестивши обидві руки відкритими долонями в області грудей та виконує 

фіксований чіткий рух руками розводячи їх внизу (відкритими долонями вниз). 

10. «Пасивне ведення сутички» – для фіксації пасивного ведення 

сутички Рефері слід підняти обидві руки перед собою на рівні грудей і обертати 

ними, потім показати пальцем на караного спортсмена, якому дається 

зауваження, або на обох пасивних учасників сутички (усне зауваження 

офіційно оголошується обом спортсменам). 

10. «Заправитися» – вказати учаснику (учасникам) привести у порядок 

хортовку – схрестити руки на рівні поясу долонями вниз (права рука над лівою) 

надати команду заправитися (поправити зав’язки штанів, заправити поли 

куртки, поправити чи перев’язати пояс). 

11. «Виклик лікаря» – Рефері викликає лікаря на хорт стоячи, 

повернувшись у бік медичного столу, і показує запрошувальний жест рукою від 

лікаря до травмованого учасника сутички. 
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12. «Перерва» – «Free-Тime» – Рефері виконує жест обома руками із 

схрестного положення обох рук перед грудьми, горизонтально розташовуючи 

їх передпліччя з відведенням в сторони та тильними сторонами долонь у 

напрямку учасників сутички. 

13. «Стоп-партер» – зупинка боротьби лежачи та фіксація позиційної 

боротьби в сутичці партеру. У разі якщо Рефері хоче негайно зупинити 

сутичку, не змінюючи положень учасників, він дає команду «Стоп-партер», 

одночасно схрещуючи перед грудьми руки з відкритими долонями, швидко 

підходить до учасників і торкається обох (за можливістю) своїми долонями, в 

момент торкання повторює голосно команду «Стоп-партер», даючи зрозуміти 

свою вимогу повністю зупинитися і зафіксувати положення. Для продовження 

сутички дається команда «Файт». 

14. «Стоп-Файт» – «Кінець сутички» – «Stop-Fight» – Рефері виконує 

такий самий жест, як і при команді «Перерва». В разі запеклої боротьби між 

спортсменами при зупинці сутички Рефері втручається у сутичку та 

розборонити суперників, безпосередньо зупинивши дії атакуючого. 

Жести результативних оцінок у сутичці бойового хортингу «Judge-

Result»: 

1. «Активність» – При виконанні одним спортсменом технічної дії, але 

недовершеної (позиційна перевага, наявна атака, що не принесла оцінки), 

Рефері суддя виконує жест згинаючи відповідну руку в лікті, тримаючи 

відкритою долонею вперед збоку на рівні обличчя. 

2. При виконанні одним спортсменом технічної дії, оціненої Бічними 

суддями як «Успішна атака» – «Attack» – 1 (один) бал, Рефері, не зупиняючи 

сутички, показує дану оцінку суддівським жестом – згинає руку в ліктьовому 

суглобі, відповідно стороні, з якої виходив на сутичку спортсмен, потім 

переводить руку у вказівне положення під кутом 45° вниз, розкриваючи 

вказівний палець руки на місце виходу спортсмена. Таке вказівне кінцеве 

положення руки Рефері тримає впродовж 3 (трьох) с, чим дає можливість 

Арбітру хорту певно зафіксувати оцінку в протоколі сутички. 

3. При виконанні одним спортсменом технічної дії, оціненої Бічними 

суддями як «Результативна атака» – «Result-Attack» – 2 (два) бали, Рефері, 

не зупиняючи сутички, показує дану оцінку суддівським жестом – рукою, 

відповідної сторони спортсмена, який заробив оцінку, від грудей виконує 

акцентований рух випрямляючи руку під кутом 45° вгору у напрямку виходу на 

хорт спортсмена, розкриваючи 2 пальці руки – вказівний і середній. Таке 

вказівне кінцеве положення руки Рефері тримає впродовж 3 (трьох) с, чим дає 

можливість Арбітру хорту певно зафіксувати оцінку в протоколі сутички. 

4. Після закінчення сутички Рефері повертає спортсменів на стартові 

позиції, повертає їх обличчям до глядацьких трибун і бере обох за зап'ястя рук. 

Після оголошення переможця Арбітром хорту Рефері піднімає руку 

переможцю. 

5. Після закінчення додаткового вирішального часу сутички в разі 

однакового результату Рефері зупиняє сутичку, і повертає спортсменів на 

стартові місця та повертає їх обличчям до глядацьких трибун. На підставі 

винесеного рішення суддівською бригадою, Рефері демонструє суддівський 
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жест перемоги – рукою, відповідної сторони спортсмена, якому віддається 

перемога, Рефері виконує акцентований рух рукою з відкритою долонею вгору 

в сторону переможця. Таке положення піднятої руки Рефері тримає впродовж 

3 (трьох) с. Потім Рефері бере обох за руки і піднімає руку переможцю. 

6. Впродовж «Повного утримання» – 15 с одного спортсмена іншим, 

Рефері по черзі демонструє жести: 

– при взятті учасника на утримання (з моменту торкання або фіксації його 

спиною підлоги хорту) Рефері демонструє жест (Фіксація!) – «Fest!» – утримує 

випрямлену руку відкритою долонею вниз у бік атакуючого спортсмена;  

– через 10 (десять) с при приєднанні Бічних суддів, спортсмену, який 

проводить утримання оголошується оцінка «Успішна атака» – 1 (один) бал, 

Рефері показує оцінку 1 (один) бал рукою в бік спортсмена, що виконував 

утримання; даний жест тримається до чергової оцінки або скасування 

утримання; 

– через 15 (п'ятнадцять) с при приєднанні Бічних суддів, спортсмену, 

який успішно продовжує проводити утримання оголошується оцінка 

«Результативна атака» – 2 (два) бали, Рефері оголошує команду 

(Результативна атака!) – «Result-Attack», та показує оцінку 2 (два) бали. 

Зупинка сутички у цей час заборонена; 

– через 15 (п'ятнадцять) с при приєднанні Бічних суддів спортсмену, який 

успішно проводить утримання оголошується оцінка «Повне утримання» – 

2 (два) бали, Рефері оголошує команду (Утримання зараховано!) – «Full-Fest», 

та дає команду атакуючому перейти на больову, задушливу або ударну атаку, 

команда – «Fight!» – «Продовжити!». У разі відсутності спроб на перехід від 

утримання до атакувальних дій, Рефері піднімає спортсменів у стійку 

командою «Ап-Файт!». 

7. Жест «Больова атака», «Задушлива атака» демонструється Рефері 

виставленою вбік атакуючого спортсмена рукою, стиснутою в кулак, коли один 

спортсмен атакує іншого больовим чи задушливим прийомом. Зупинка сутички 

у цей час заборонена. 

8. В основному і вирішальному додатковому часі, коли один із 

спортсменів проводить больову чи задушливу атаку, або атаку ударами 

впродовж 30 с і більше, Рефері та Бічні судді оголошують «Активність» – 

«Аctivity» спортсмену та показують це жестом: зігнутою в лікті рукою з 

піднятим вгору кулаком в бік активного спортсмена. Оцінка в такому випадку 

не дається, але «Активність» враховується при нічийному результаті у 

вирішальному додатковому часі. 

Жести штрафних оцінок – «Judge-Foll» 

1. Для оголошення «Зауваження» – «Rem-Foll», Рефері не застосовує 

спеціального жесту, але він повинен конкретно указати спортсменові на його 

помилку в техніці, за яку висловлене зауваження. Зауваження не має значення 

для визначення результату сутички. 

2. Штрафна санкція «Офіційне попередження» – «Foll» оголошується 

Рефері тільки після того, як дану штрафну дію зафіксував хоча б один Бічний 

суддя. В разі приєднання до цього рішення Рефері зупиняє сутичку командою 

«Стоп!» (при необхідності розбороняє суперників) та запрошує їх на стартові 
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позиції. Бічні судді тримають жести штрафної оцінки до того часу, поки оцінка 

не буде зафіксована Арбітром хорту. Рефері, знаходячись обличчям до Бічних 

суддів, висловлює приєднання до рішення Бічних суддів демонструючи 

штрафний жест стиснутою у кулак рукою з відкритим вгору вказівним пальцем 

у напрямку обличчя учасника, якому висловлене покарання. Після цього Рефері 

повертається обличчям до суддівського столу та кладе руку на плече 

спортсмена, що порушив правила, а іншою рукою демонструє штрафний жест. 

Рефері тримає жест, який має бути видно впродовж 5 (п'яти) секунд до моменту 

фіксації оцінки Арбітром хорту. 

2.1. При порушенні правил одним зі спортсменів, яке зафіксував хоча б 

один Бічний суддя, Рефері, у разі приєднання до цього рішення, зупиняє 

сутичку командою «Стоп!» (при необхідності розбороняє суперників). Якщо 

один зі спортсменів отримав травму в результаті цього порушення, Рефері 

підходить до травмованого, переконується у необхідності лікарської допомоги 

та у разі необхідності викликає на хорт лікаря, а на стартову позицію запрошує 

лише одного спортсмена. Бічні судді тримають жести штрафної оцінки до того 

часу, поки оцінка не буде зафіксована Арбітром хорту. Рефері очікує рішення 

лікаря про можливість продовження сутички травмованим спортсменом. 

2.2. Якщо лікар дозволяє травмованому продовжувати сутичку, то Рефері 

чекає повернення травмованого спортсмена на стартову позицію і в його 

присутності усі судді на хорті демонструють штрафну оцінку. Рефері, 

знаходячись обличчям до Бічних суддів, висловлює приєднання до рішення 

Бічних суддів демонструючи штрафний жест стиснутою у кулак рукою з 

відкритим вгору вказівним пальцем у напрямку обличчя учасника, якому 

висловлене покарання. Після цього Рефері повертається обличчям до 

суддівського столу та кладе руку на плече спортсмена, що порушив правила, а 

іншою рукою демонструє штрафний жест. Рефері тримає жест, який має бути 

видно впродовж 5 (п'яти) с до моменту фіксації оцінки Арбітром хорту. 

2.3. Якщо лікар не дозволяє травмованому продовжувати сутичку, то 

Рефері не чекає повернення травмованого спортсмена на стартову позицію і без 

його присутності усі судді на хорті демонструють штрафну оцінку згідно 

тяжкості порушення (офіційне попередження або дискваліфікацію). Рефері, 

знаходячись обличчям до Бічних суддів, висловлює приєднання до рішення 

Бічних суддів демонструючи штрафний жест офіційного попередження або 

дискваліфікації у напрямку спортсмена, якому висловлене покарання. Після 

цього Рефері повертається обличчям до суддівського столу та демонструє 

штрафний жест. Рефері тримає жест, який має бути видно впродовж 5 (п'яти) с 

до моменту фіксації оцінки Арбітром хорту. 

3. Для оголошення штрафної санкції «Друге офіційне попередження» – 

«2-Foll», Рефері діє аналогічно до ситуації оголошення Офіційного 

попередження. 

4. Для оголошення штрафної санкції «Дискваліфікація з сутички» – «Dis-

Full!» Рефері указує спортсменові на певне порушення, за яке він отримує 

покарання, оголошує команду «Dis-Full!» та одночасно демонструє суддівський 

жест – від грудей рукою (відповідно до розташування спортсмена) до 

положення прямої руки під кутом 45° вниз із відкритою долонею тильною 
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стороною у напрямку учасника, якому висловлене покарання. Руку з жестом 

Рефері тримає впродовж 5 (п'яти) с (жест повинно бути видно зі сторони столу 

Арбітру хорту). 

Такий самий жест використовується Рефері при оголошенні останньої 

штрафної санкції «Дискваліфікація зі змагань» – «Disqualification». 

Допоміжні жести Рефері у сутичці бойового хортингу: 

1. Для термінової зупинки часу сутички Рефері має право застосовувати 

команду (Зупинити час!): «Стоп-Tайм!» – «Stop-Time!» – звертаючись в 

напрямку столу Арбітра до заступника Арбітру хорту (хронометриста) Рефері 

показує руками суддівський жест на висоті грудей, коли пальці однієї руки 

вперті у долонь іншої. Рефері демонструє жест до зупинки часу сутички. 

2. Для запрошення спортсмена на офіційне зважування для виявлення 

переможця за різницею у вазі в найлегшій, суперважкій та абсолютній ваговій 

категорії Рефері стоячи біля межі хорту в місці, де розташовані ваги подає 

команду учасникам по черзі: (Перший!) – «First-Test!» – спортсмен з синьої 

сторони, (Другий!) – «Second-Test!» – спортсмен з жовтої сторони, і 

супроводжує кожну команду суддівським жестом правої руки з відкритою 

долонею вказуючи у напрямку спортсмена, якого запрошує на зважування, і 

відразу рукою вказує на ваги. Ліва рука знаходиться у вільному положенні. 

3. В разі необхідності зібрати Бічних суддів на оперативну нараду, Рефері 

подає команду (Суддям зібратися!): «Judges!» – суддівський жест обома руками 

з відкритими долонями одночасно показати в напрямку обох суддів і відразу 

руки з відкритими долонями наблизити до грудей. Якщо Рефері запрошує 

суддів по черзі або один суддя не відразу зрозумів команду, то такий жест 

виконується Рефері по черзі однією та іншою рукою. Тільки одного Бічного 

суддю для наради Рефері запрошувати права не має. 

4. Перемога «За рішенням суддів» може віддаватися наприкінці 

основного часу сутички, додаткової хвилини та вирішального додаткового часу 

сутички 3 хв до першої технічної оцінки. Продовження сутички може відбутися 

лише після демонстрації рішення суддів з оцінкою «Нічия». При необхідності 

винесення колективного рішення перемоги «За рішенням суддів» Рефері 

розвертає учасників проведеної сутички в напрямку глядачів та Бічних суддів і 

подає команду (Рішення): «Result» – застосовуючи при цьому суддівський жест 

покладення правої відкритої долоні на серце. Ліва рука при цьому знаходиться 

у вільному положенні. Після того, як Бічні судді визначилися в перемозі одного 

з учасників та продемонстрували жест підняттям руки вертикально вгору, 

Рефері підходить до учасників, бере обох за руки і піднімає руку переможцю. 

Якщо судді визнали нічию, Рефері демонструє жест «Нічия» – «Eq-Fight» – «Ік-

Файт» схрещуючи перед собою під кутом 45° внизу обидві руки і продовжує 

сутичку додатковою хвилиною або вирішальним додатковим часом. Якщо у 

Регламенті змагань передбачена нічия, то в разі такого рішення суддів Рефері 

підходить до учасників, бере обох за руки і піднімає руки обом учасникам. 

5. При необхідності запросити лікаря змагань на хорт для огляду 

ушкодження спортсмена, Рефері повертається до столу медперсоналу, піднімає 

праву руку вгору долонею вперед (жест запрошення лікаря) та висловлює 

команду: «Doctor!» – «Лікаря на хорт!» 
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6. При представленні Рефері глядачам, він знаходиться розверненим до 

глядацьких трибун, після оголошення його титулів та імені, Рефері виконує 

уклін етикету бойового хортингу і потім піднімає руку в гору відкритою 

долонею у напрямку глядачів. При цьому він може повернутися кілька разів, 

повторюючи представницький жест Рефері. 

7. По закінченні роботи на хорті, офіційній зміні суддівської бригади, 

Рефері на межі хорту повертається у напрямку глядацьких трибун та Бічних 

суддів, виконує уклін етикету і потім залишає межі хорту. 

8. Жести Бічних суддів є такими самими, як і жести Рефері, тільки при 

винесенні рішення певна оцінка вказується жестикулюючою рукою в сторону 

оціненого спортсмена. Жести Бічних суддів для зосередження уваги Рефері та 

Арбітру хорту супроводжуються сигналом свистка. 

9. Жести суддів за столом Арбітра хорту застосовуються тільки при 

винесенні рішення про перемогу «За рішенням суддів» – перевага спортсмена 

вказується вертикально піднятою рукою в сторону переможця. 

 

Стаття 39. Класифікатор термінів, жестів та команд 

1. Основні сигнальні жести та призначені до них голосові команди, які є 

затвердженими для використання у суддівстві змагань. 

 
№ Суддівський термін, 

жест або команда 

Зміст для виконання 

суддівського жесту або команди 

Особа, яка застосовує 

термін, жест або 

команду 

Організаційні команди 

1. «Begin!» «Приготуватись!» Рефері, Судді при уч., 

Арбітр. 

2. «Hort!» («On-Hort») «На хорт!» Рефері, Бічні судді. 

3. «Non-Fight!» «Неявка суперника!» Рефері. 

4. «Fight!» «Починайте!» Рефері, Бічні судді. 

5. «Stop!» «Зупиніться!» Рефері, Бічні судді. 

6. «More Fight» «Активізуватись!» Рефері, Бічні судді. 

7. «Out!» «Вихід за межі хорту!» Рефері, Бічні судді. 

8. «Out!» «Не оцінено-за межами хорту!» Рефері, Бічні судді. 

9. «Up-Fight!» «Піднятися з партеру!» Рефері, Бічні судді. 

10. «Fest!» «Початок утримання, больової, 

задушливої атаки!» 

Рефері. 

11. «Stop-Time» «Зупинити час сутички!» Рефері. 

12. «Doctor!» «Лікаря на хорт!» Рефері. 

13. «Free Тime!» «Перерва між основним і 

додатковим часом сутички!» 

Всі члени Суддівської 

колегії. 

14. «Judges-Сounsel!» «Суддям зібратися!» Рефері. 

15. «Referee-Сounsel!» «Рефері до столу Арбітра!» Арбітр хорту 

16. «First-Test!» «Перший учасник на ваги!» Рефері. 

17. «Second-Test!» «Другий учасник на ваги!» Рефері. 

18. «Stop-Fight!» «Кінець сутички!» Рефері. 

Види технічних оцінок 

19. «Ball» «Бал» Рефері, Бічні судді, 

Арбітр. 

20. «Non-Ball» «Без оцінки» Рефері, Бічні судді. 

21. «Result» «Рішення суддів» Рефері, Арбітр хорту. 
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22. «Attack» «Успішна атака» Рефері, Бічні судді. 

23. «Result-Attack» «Результативна атака» Рефері, Бічні судді. 

Види перемог та результат сутички 

24. «All-Fight» «Повна перемога» Рефері, Бічні судді. 

25. «Knockout» «Технічний нокаут» Рефері. 

26. «E-Fight» «За явною перевагою» Рефері, Бічні судді. 

27. «Pain-Fest» «Больовий прийом» Рефері. 

28. «Suff-Fest» «Задушливий прийом» Рефері. 

29. «Full Fest» «Повне утримання» Рефері. 

30. «Ball-Fight» «Перемога по балах» Рефері, Бічні судді. 

31. «For Fight Spirit» «За бойовий дух» Рефері, Бічні судді, 

Арбітр. 

32. «Eq-Fight» «Нічия» Рефері, Бічні судді, 

Арбітр. 

33. «Non-Result» «Невстановлена перемога» Рефері, Бічні судді, 

Арбітр. 

34. «Submission» «Здача»,»Добровільна здача» Рефері. 

Види порушень та штрафних оцінок 

35. «Breach» «Порушення» Рефері, Бічні судді. 

36. «Non-Breach» «Немає порушення» Рефері, Бічні судді. 

37. «Foll» «Штрафна оцінка» Всі члени Cуддівської 

колегії. 

38. «Rem-Foll» «Зауваження» Рефері, Бічні судді. 

39. «Foll» «Офіційне попередження» Рефері, Бічні судді. 

40. «2-Foll» «Друге офіційне попередження» Рефері, Бічні судді. 

41. «Dis-Full» «Дискваліфікація з сутички» Рефері, Бічні судді, 

Арбітр. 

42. «Disqualification» «Дискваліфікація зі змагань» Рефері, Бічні судді, 

Арбітр. 

Допоміжні терміни та команди 

43. «Judge Hort!» «Cуддям на хорт!» Спостерігач від WСHF. 

44. «Weight-Test» «Зважування – рузниця у вазі» Рефері. 

45. «Protest» «Протест» Представник команди. 

46. «Екстра-тайм» «Додатковий час» Головний суддя 

змагань. 

47. «Fighting duel» «Розділ "Рукопашна сутичка» Суддя-інформатор. 

48. «For Regulations» «Згідно Положення» Всі члени Суддівської 

колегії. 

 

Стаття 40. Система покарань і штрафні санкції за заборонені дії 

1. Якщо один із учасників сутички порушив Правила, Рефері розбороняє 

спортсменів і зупиняє сутичку на короткий момент. Зауваження і Офіційне 

попередження даються спортсмену за місцем його вчинення без повернення 

обох учасників у початкове положення (для підтримання темпу зустрічі – 

команда «Стоп-Фол! Файт»), за винятком випадку, коли «Фол» дається за вихід 

за межі хорту. 

1.1. Для покарання в партері у положенні боротьби лежачи 

застосовуються команди такі самі, як і в стійці: Рефері торкається долонею 

порушника, виголошує команду «Стоп-Фол!», демонструючи жест покарання, а 

потім через паузу в 1 с, знову відновлює сутичку командою «Файт». 
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1.2. Будь-яке покарання спортсмену, окрім усного зауваження Рефері, 

виноситься колегіальним рішенням. 

2. Суддівське покарання «Штрафна оцінка» – «Foll» за порушення правил 

по ступеню впливу на результат сутички буває: 

І. «Зауваження» – суддівський термін – «Rem-Foll»; 

ІІ. «Перше офіційне попередження» – суддівський термін – «Foll»; 

ІІІ. «Друге офіційне попередження» – суддівський термін – «2-Foll»; 

ІV. «Дискваліфікація» з однієї сутички суддівський термін – «Dis-Full», з 

всього змагання – суддівський термін – «Disqualification». 

3. Для оголошення штрафної оцінки необхідна єдина думка двох або 

більше суддів на хорті. Рефері може виносити рішення сам про оголошення 

тільки усного зауваження. 

4. Зауваження «Rem-Foll» – Рефері після зупинки сутички, має право 

оголосити самостійно без рішення Бічних суддів. Протягом сутички 

спортсмену не може бути зроблено більше одного зауваження. В окремих 

виключних випадках за рішенням всієї суддівської трійки (а не самостійно) за 

час однієї сутички Рефері може зупинити сутичку два рази і зробити одному 

спортсмену два усні зауваження, якщо вони виносяться за різнотипні незначні 

порушення Правил. Всі наступні зупинки сутички, що викликані порушенням 

правил, підлягають оголошенню офіційного попередження або дискваліфікації 

з сутички. Зауваження не має значення для визначення результату сутички. 

5. Перше офіційне попередження «Foll» оголошує Рефері після згоди не 

менше, як ще одного Бічного судді. Якщо спортсмен спізнився на сутичку 

більше ніж на 1 хв після його офіційного запрошення для виступу, йому 

виноситься «Офіційне попередження» – «Foll». «Фол» не дає переваги іншому 

учаснику при рівному результаті балів наприкінці основного часу сутички. У 

кінці сутички, якщо рахунок рівний і в учасників різна кількість «Фол», сутичка 

переходить у «Вирішальний час», але фол залишається на табло. Наприкінці 

вирішального часу з рівним рахунком цей штрафний «Фол» означатиме 

перевагу опонента, і перемогу в сутичці отримує спортсмен без покарань. 

6. Друге офіційне попередження «2-Foll» оголошує Рефері після згоди 

Бічних суддів, кваліфікується як покарання у два штрафні бали і враховується 

при визнанні переможця наприкінці сутички. Якщо спортсмен спізнився на 

сутичку більше ніж на 2 (дві) хв після його офіційного запрошення для виступу, 

йому оголошується «Друге офіційне попередження» – «2-Foll», що дорівнює 

1 (одному) штрафному балу і означає оцінку – мінус 1 технічний бал на табло. 

Якщо у такого спортсмена немає балів (неможливо мінусувати бал), то 

опоненту додається оцінка – 1 (один) технічний бал, що відображається на 

табло. 

7. Дискваліфікація «Dis-Full» – зняття спортсмена з даної сутички, 

кваліфікується як поразка і застосовується у будь-якому колі змагання, де 

відповідно до протоколу змагання, може бути продовжений виступ. Якщо 

спортсмен спізнився на сутичку більше ніж на 3 (три) хв після його офіційного 

запрошення для виступу, йому оголошується Дискваліфікація – «Dis-Full» – 

зняття спортсмена з даної сутички, кваліфікується як поразка, а його супернику 

зараховується «Повна перемога» з рахунком 6:0. 
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8. Дискваліфікація зі всього змагання «Disqualification» кваліфікується як 

поразка у даній сутичці та усунення спортсмена від подальшої участі у даному 

змаганні. 

9. Якщо Бічний суддя побачив порушення Правил одного з учасників, то 

він зобов'язаний відреагувати сигналом свистку і сигналом руки у бік 

порушника. Якщо думка другого Бічного судді чи Рефері співпадає з думкою 

цього Бічного судді, то порушникові повідомляється офіційне попередження, 

друге офіційне попередження чи дискваліфікація. 

 

Стаття 41. Зауваження (усне) «Rem-Foll» 

1. Зауваження оголошує Рефері на хорті обґрунтувавши в усній формі 

самостійно або з урахуванням думок Бічних суддів чи Арбітра хорту. 

Зауваження не має значення для визначення результату сутички. 

2. В одній сутичці може бути оголошено не більше двох усних зауважень, 

якщо вони винесені спортсмену за різні типи порушення правил. 

3. Зауваження оголошується за: 

– ненавмисне проведення забороненої техніки, що не привело до 

травмування суперника; 

– за спробу проведення забороненої техніки, що завдала несуттєвої шкоди 

здоров'ю супротивника; 

– некоректне поводження стосовно кого б то не було з осіб, які беруть 

участь у змаганнях, або присутніх на них; 

– дії, розцінені суддями як ухилення від ведення сутички; 

– запізнення з виходом на сутичку довше 30 с і не більше 1 хв; 

– втрату самоконтролю та надмірні емоції під час ведення сутички; 

– за відмову наприкінці сутички привітатися із суперником поданням 

руки, або некоректним її поданням; 

– за інші дії, регламентовані даними Правилами або Регламентом змагань. 

3. За всі перераховані вище дії Рефері оголошує учаснику штрафну 

санкцію «Зауваження» – «Rem-Foll». У випадку повторного однотипного 

порушення Правил спортсмену оголошується «Офіційне попередження». 

 

Стаття 42. Офіційне попередження «Фол» 

1. Офіційне попередження «Foll» оголошує Рефері на хорті 

обґрунтувавши в усній формі з обов'язковим урахуванням думки хоча б одного 

Бічного судді. 

2. Штрафна санкція «Офіційне попередження» оголошується: 

– у результаті порушення Правил після двох усних зауважень; 

– у результаті повторного однотипного порушення правил після першого 

усного зауваження; 

– в результаті першого порушення Правил, яке привело до ушкодження 

супернику, минуючи усні зауваження. 

3. «Офіційне попередження» оголошується за: 

– повторне проведення забороненої Правилами технічної дії; 

– за удар кулаком, долонею або ліктем в голову серед учасників від 6 до 

13 років; 
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– за нанесення ударів ногами супернику в голову в партері; 

– навмисне проведення заборонених правилами технічних дій; 

– груба, зухвала поведінка під час змагань; 

– надмірно агресивне поводження учасника сутички стосовно суперника; 

– за інші дії, що судді вважають порушенням Правил змагань. 

4. За всі перераховані вище дії, Рефері оголошує учаснику «Офіційне 

попередження» – «Foll», яке зараховується як перша офіційна штрафна оцінка 

– один штрафний бал. 

 

Стаття 43. Друге офіційне попередження – «2-Foll» 

1. За повторне грубе порушення Правил Рефері оголошує учаснику 

«Друге офіційне попередження» – «2-Foll», що зараховується як друга офіційна 

штрафна оцінка – два штрафні бали і враховується при винесення рішення про 

перемогу. 

2. Рефері на хорті зобов'язаний оголосити «2-Foll», якщо цього вимагають 

два Бічних судді, навіть якщо він із цим рішенням не згоден. 

3. Друге офіційне попередження – «2-Foll» – два штрафні бали є 

останньою штрафною санкцією для продовження сутички. Наступною 

санкцією є дискваліфікація з даної сутички. 

4. Наприкінці сутички, коли виноситься суддівське рішення, і якщо в 

одного з учасників є і технічна оцінка «Один бал» і «Один штрафний бал» 

(«Два бали» та «Два штрафні бали»), а в іншого спортсмена немає ніякої 

технічної оцінки, то зароблена технічна оцінка перевищує штрафну і перемога 

віддається спортсменові, який має технічну оцінку «Один бал» або «Два бали». 

В цьому випадку для суддів один учасник виглядає результативнішим, 

заробившим дві оцінки: технічну і штрафну, а інший спортсмен – не 

результативним, він оцінок за сутичку не заробив, перемога віддається 

активнішому учаснику сутички. 

5. Кожному зі спортсменів у ході однієї сутички може бути зроблено 

загалом не більше двох офіційних попереджень для продовження сутички. 

Після третього попередження слідує дискваліфікація порушника Правил. 

 

Стаття 44. Дискваліфікація 

1. «Дискваліфікація» – «Disqualification» – є найсуворішою штрафною 

санкцією, яка застосовується до учасника в разі порушення Правил змагань, і 

кваліфікується як «Поразка» у сутичці з оголошенням супернику «Повної 

перемоги» з рахунком 6:0. 

1.1. Спортсмен може бути дискваліфікований без оголошення офіційних 

попереджень за: 

– демонстративна або навмисне невиконання команд Рефері; 

– нанесення тяжкої травми супернику, внаслідок якої потенціал 

суперника фактично зведений до нуля; 

– небезпечні дії внаслідок емоційного збудження; 

– навмисне виконання технічних дій, небезпечних для суперника; 

– постійне порушення цих Правил. 
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2. Дискваліфікація – зняття спортсмена з даної сутички, кваліфікується як 

поразка і застосовується у будь-якому колі змагання, де відповідно до 

протоколу змагання, може бути продовжений виступ. Якщо спортсмен 

спізнився на сутичку більше ніж на 3 (три) хв після його офіційного 

запрошення для виступу, йому оголошується Дискваліфікація – 

«Disqualification» – зняття спортсмена з даної сутички, кваліфікується як 

поразка, а його супернику зараховується «Повна перемога» з рахунком 6:0. 

3. Дискваліфікація зі всього змагання – «Disqualification» кваліфікується 

як поразка у сутичці та усунення спортсмена від подальшої участі у даному 

змаганні. 

4. Якщо спортсмен в сутичці за вихід у фінал змагання в особистому 

заліку отримав Дискваліфікацію – «Disqualification» у результаті використання 

заборонених технічних дій, він дискваліфікується на одну дану сутичку, йому 

зараховується поразка, але він може прийняти участь у сутичці за третє місце. 

5. Якщо спортсмен у сутичці за вихід у фінал змагання в особистому 

заліку отримав Дискваліфікацію – «Dis-Full» завдяки грубій неетичній 

поведінці по відношенню до оточуючих, він за рішенням суддів може бути 

дискваліфікованим зі всього змагання, йому зараховується поразка в даній 

сутичці, і він не може приймати участь у сутичці за третє місце. Третє місце 

автоматично присвоюється іншому потенційному супернику. 

6. Дискваліфікація оголошується за: 

– дії, розцінені як прояв насильства, цілеспрямоване грубе порушення 

Правил змагань; 

– відмову виконувати правила етикету та ігнорування команд Рефері, 

грубе неспортивне поводження по відношенню до суперника, тренерів, суддів, 

глядачів тощо; 

– запізнення учасника на сутичку більш ніж на 3 (три) хвилини чи неявку; 

– багаторазові дії, розцінені як ухилення від ведення сутички; 

– за хибні сигнали про порушення правил суперником та обман Рефері і 

суддів; 

– імітацію ведення сутички чи симуляцію травми; 

– відмову починати сутичку після триразового повторення Рефері 

команди «Fight!» – «Файт!» – «Починайте!»; 

– заборонені технічні дії, що стали причиною важких тілесних 

ушкоджень чи нокауту суперника, який за висновком Головного лікаря не може 

продовжувати змагатися і знімається зі змагання за станом здоров'я. У такому 

випадку порушнику зараховується поразка, а травмованому супернику 

оголошується «Повна перемога» з рахунком 6:0. 

7. Від усіх членів Суддівської бригади рішення про дискваліфікацію 

учасника сутички «Dis-Full» та з усього змагання – «Disqualification» оголошує 

Рефері після наради суддівської бригади хорту, озвучує Арбітр хорту і 

затверджує Головний суддя змагань. 

8. Якщо обидва спортсмени більше однієї хвилини не намагаються 

вступити в сутичку, тоді їм оголошуються штрафні санкції у повній 

послідовності: зауваження, попередження, друге офіційне попередження і 

виноситься рішення, що в них нема бажання змагатися, і обидва спортсмени 
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дискваліфікуються. Дана послідовність оголошення штрафних оцінок 

стосується і одного учасника окремо. 

9. Перед оголошенням «Дискваліфікації» Рефері має проконсультуватися 

з Бічними суддями та винести рішення на підставі правила «більшість з трьох». 

Коли обидва учасники порушують правила одночасно, кожен із них повинен 

бути покараний відповідно до ступеня порушення. Якщо обидва учасники мали 

два покарання «2-Foll» (Друге офіційне попередження) й надалі кожен із них 

отримує наступне покарання, їм обом оголошують «Дискваліфікацію». 

10. У разі оголошення покарання Рефері зобов’язаний зрозумілим жестом 

пояснити причину цього покарання. 

11. За порушення, яке було скоєно під час сутички, чи (у виняткових 

випадках) за серйозні порушення, вчинені після сигналу закінчення сутички 

(якщо результату сутички ще не було оголошено), покарання може бути 

оголошено й після команди «Стоп Файт» – кінець сутички. 

12. Спортсмену, який був дискваліфікований зі всього змагання, а не з 

сутички, не присвоюється ні особисте, ні командне (у складі команди) місця на 

даному змаганні. 

13. Спортсмен (обидва спортсмени) знімається (знімаються) з сутички 

при одноголосному рішенні Суддівської бригади або за більшості голосів за 

згодою Головного судді (або його заступника). Оголошення про зняття з 

сутички чи зі змагань робиться після погодження з Головним суддею змагань 

(або з його заступником). 

14. Дискваліфікація може накладатися на учасника чи команду одразу без 

попередження і оголошується публічно; учасник, якому оголошена 

«Дискваліфікація» за грубе порушення цих Правил та неетичну поведінку 

(відмова щодо виконання команди Рефері, симуляція травми, навмисне 

травмування противника, втрата самоконтролю, самовільне припинення 

сутички без причини, суперечки з членами Суддівської колегії, неспортивна 

поведінка, відмова потиснути руку переможця при поразці), та команда, до якої 

він входить, можуть бути дискваліфіковані до кінця змагань або й на довший 

строк; подібне рішення виноситься колегіально і потребує затвердження 

Суддівською колегією змагань. 

15. Дисциплінарна колегія Національної федерації бойового хортингу 

України на підставі подання Суддівської колегії змагання може виключити з 

участі в інших календарних змаганнях спортсмена, який через неетичну 

поведінку на даних змаганнях заслуговує на дискваліфікацію та тимчасово 

відстороняється від змагальної діяльності у спортивних заходах НФБХУ. 

 

Стаття 45. Продовження сутички вирішальним додатковим часом – 

«Екстра-тайм» 

1. Додатковий вирішальний час – є часом остаточного рішення, в 

бойовому хортингу умовно позначається як – «Екстра-тайм». Додатковий час 

призначається, якщо Суддівська бригада не може виявити переможця у сутичці 

та додаткову хвилину. 

2. Додатковий вирішальний час проводиться за основними правилами 

змагань з бойового хортингу. 
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3. Фіксований час додаткового вирішального часу – «Екстра-тайм» – 

3 хв до першої оцінки для усіх вікових груп. 

4. Якщо у вирішальному додатковому часі один спортсмен має явну 

перевагу, виявляючи активність в атакувальних діях, то без зупинки сутички 

йому дається оцінка «А» – Активність та оголошується перемога по закінченні 

вирішального додаткового часу за активністю при однакових оцінках. 

5. Якщо всі члени Суддівської бригади в повному складі не можуть 

винести одне і те ж рішення (не мають однакову згоду не менше трьох суддів), 

тоді сутичка вважається як «Нічия», якщо це передбачено Регламентом 

змагань. 

6. В змаганнях у найлегшій, суперважкій та абсолютній ваговій категорії 

призначається вирішальний додатковий час тільки після зважування і 

врахування різниці в вазі. 

7. Якщо вирішальним додатковим часом переможця виявити неможливо, 

тоді остаточне рішення виноситься Суддівською бригадою у складі 5 осіб: 1 – 

Рефері, 2 – перший Бічний суддя, 3 – другий Бічний суддя, 4 – Арбітр хорту, 5 – 

Секретар хорту. Перемога визначається більшістю суддівських голосів 

суддівської бригади, що обслуговувала дану сутичку. При цьому береться до 

уваги техніка спортсменів, їх дух, а також негативні сторони та інше. 

8. Вирішальний додатковий час сутички – «Екстра-тайм» є останнім 

етапом визначення переможця в сутичці з бойового хортингу, і для 

працюючого на змаганні Суддівського корпусу є обов'язковим для винесення 

остаточного рішення. Після додаткового часу сутичка між спортсменами не 

продовжується. 

 

Стаття 46. Неявка та відмова від сутички 

1. Рішення «Повна перемога» оголошується тому учаснику, суперник 

якого не з'явився на сутичку. 

 2. Якщо один учасник готовий вчасно й Суддівська бригада бачить, що 

його суперник відсутній, вона може попросити суддю-інформатора оголосити 

«останнє попередження про вихід на хорт» відсутньому учаснику. 

3. Рефері запрошує готового до сутички учасника для очікування на край 

робочої зони хорту. На табло запускається зворотний відлік у 30 с. Якщо 

протягом 30 с суперник не з'являється, Рефері запрошує присутнього учасника 

в робочу зону й оголошує його переможцем сутички за неявкою суперника. 

4. Учасник, який не з'явився (спізнився), позбавлений права на сутичку, 

але може брати участь у втішних сутичках за рішенням Суддівської колегії 

змагань. 

5. Перш ніж оголосити перемогу за неявку суперника, Рефері має 

отримати згоду Арбітра хорту. 

6. «Повна перемога» оголошується учаснику, суперник якого 

відмовляється від боротьби з будь-якої причини під час сутички. 

7. Якщо учасник протягом сутички втрачає свої контактні лінзи і, не 

маючи можливості негайно поставити їх на місце, інформує Рефері, що не може 

продовжити без них сутичку, Рефері має віддати перемогу його супернику 

після консультації з Бічними суддями. 
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8. Якщо учасник всіх вікових груп до 18 років втрачає свідомість під час 

ведення сутички (незалежно від впливу суперника), він більше не має права 

продовжувати участь у змаганнях. 

9. Учасник може відмовитися від участі в сутичці добровільною здачею – 

«Submission» без оголошення дискваліфікації в наступних випадках: 

– наявність травми чи захворювання, внаслідок яких спортсмен 

об'єктивно не здатний продовжувати сутичку, що обов'язково підтверджується 

Головним лікарем змагань, і даний спортсмен знімається повністю зі змагань;  

– надзвичайна подія чи нещасний випадок, що відбувся з членами родини 

учасника безпосередньо перед початком чи в ході змагань, і тоді учасник може 

покинути місце змагань за рішенням Головного судді, Рефері і Арбітра хорту. 

10. Затвердження рішення про звільнення від подальшої участі в 

змаганнях приймається Головним суддею змагань після консультації з 

представником команди учасника і Головним лікарем змагань. 

 

Стаття 47. Зняття спортсмена з сутички Головним лікарем змагань 

1. Якщо учасник сутички був знятий Головним лікарем змагань з участі у 

напівфінальній сутичці через травму, то при ухваленні рішення тим самим 

лікарем про участь спортсмена у сутичці за третє місце, бажанням самого 

учасника і керівника його команди, та дозволу Головного судді змагання, даний 

спортсмен може взяти участь у сутичці за третє місце. 

2. Якщо учасник сутички був знятий Головним лікарем або лікарем 

змагань з участі у відбірковій сутичці через травму та ушкодження, даний 

учасник не має права продовжувати участь у цьому ж змаганні в цій або іншій 

ваговій категорії чи віковій групі. Оскарження з даного питання не 

розглядаються. Участь в інших контактних розділах змагань даному 

спортсмену забороняється. 

 

Стаття 48. Особливості проведення та суддівства командних змагань 

1. Критерії визначення переможця, присвоєння залікових балів та 

винесення покарань в особистих сутичках в ході командної зустрічі такі самі, 

як і в особистих змаганнях. 

2. Кількісний склад команди визначається Регламентом змагань. 

3. Команда (без запасних) повинна складатися з непарного числа 

учасників. 

4. Командні змагання проводяться серед усіх вікових груп та вагових 

категорій. 

5. Змагання можуть проводитися між заздалегідь обговореними віковими 

групами, і навіть конкретними ваговими категоріями у певній віковій групі, про 

що має бути зазначено в Регламенті змагань. 

6. Персональна заявка на участь у командних змаганнях: 

1) перед початком кожної командної зустрічі представник (тренер) подає 

затверджену Мандатною комісією персональну заявку Арбітру хорта, у якій 

вказується черговість виступів членів його команди в цьому колі змагань; 

графи заявки заповнюються розбірливим почерком; 
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2) тренер може змінювати в тактичних цілях персональний склад команди 

(вводячи запасних учасників) і черговість виступів її членів до початку 

наступного кола, вносячи відповідні зміни при заповненні персональної заявки 

чергової командної зустрічі; 

3) після подання заявки Арбітру хорта зміни в персональному складі 

команди та порядку виступів її членів не допускаються; 

4) якщо тренер (представник) змінює персональний склад команди або 

черговість виступів, не вказавши цього в іменній заявці, команда 

дискваліфікується; 

5) для оперативної ідентифікації особи учасника в ході зустрічі тренер 

(представник) повинен мати при собі документи з фотографіями кожного 

учасника. 

7. Допуск команди: 

1) до зустрічі допускається команда, число членів якої становить більше 

половини кількості учасників, обумовленої Регламентом змагань; 

2) не виставлений учасник вважається програвшим з результатом 6:0, а 

його супернику присуджується «Повна перемога»; 

3) номер сутички, на який не виставляється учасник, довільно 

визначається тренером (представником) і позначається в іменній командній 

заявці. 

8. Дискваліфікація команди: 

1) команда може бути дискваліфікована, якщо один із членів або 

офіційних осіб команди дискваліфікується зі змагань; 

2) дисциплінарні санкції застосовуються безпосередньо до винуватця; 

3) факт дискваліфікації команди заноситься до протоколу змагань і до 

звіту Головного судді із зазначенням причин; про це повідомляється 

Дисциплінарна комісія Федерації, що проводить змагання, а також організація, 

яка направила команду на змагання; 

4) за рішенням Суддівської колегії змагань члени команди, які не винні в 

дискваліфікації, можуть бути допущені до участі в інших видах програми 

змагань. 

9. Усі сутички командної зустрічі судить одна суддівська бригада. 

10. Регламент проведення командних сутичок 

10.1. Перед початком зустрічі члени команди (без запасних) шикуються 

вздовж обмежувальних ліній площадки навпроти один одного і здійснюють 

традиційну церемонію вітання. 

10.2. Учасники під першими номерами займають вихідні позиції, а інші 

учасники розташовуються поруч із хортом, але не ближче 1 метра до його 

краю. Учасникам команди забороняється без дозволу Рефері покидати місце, 

відведене для команди, до закінчення командної зустрічі та оголошення 

переможця. 

10.3. Після закінчення першої сутички на хорт виходить друга пара 

учасників, і так до завершення сутички останньої пари. 

10.4. Після визначення суддями команди-переможниці обидві команди 

шикуються вздовж обмежувальних ліній навпроти одна до одної; Рефері 

повідомляє «Перемога» і вказує рукою відповідним жестом в напрямку 
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команди, що перемогла; далі команди здійснюють офіційні етичні ритуали 

змагань і залишають хорт. 

 

Стаття 49. Визначення результатів змагань 

I. Результати особисто-командних змагань. 

1. В особисто-командному заліку змагання визначення місць може 

проводитися у відповідності з особистими результатами учасників за двома 

методами: 

– за особистими результатами всіх учасників, які офіційно заявлені; 

– за особистими результатами тільки залікових учасників по одному у 

кожній ваговій категорії/розділі змагання, які згідно заявці входять у заліковий 

склад команд (даний метод заздалегідь обумовлюється Регламентом змагань). 

2. Командні місця в особисто-командному заліку змагання визначаються 

простим складанням очок за зайняті особисті місця учасників змагань: 

– 1 місце – 3 очка; 

– 2 місце – 2 очка; 

– 3 місце – 1 очко; 

– дискваліфікація з сутички «Dis-Full» – мінус 1 (одне) очко; 

– дискваліфікація зі змагання за неетичне поводження – мінус 

3 (три) очка. 

3. Якщо дві або декілька команд мають однакову кількість очок, то 

перевага віддається команді, залікові учасники якої посіли більшу кількість: 

перших, відповідно – других, та меншу кількість третіх місць. 

4. Офіційні результати особисто-командному заліку змагання є 

показником якості роботи керівників федерацій, представників, тренерів, 

інструкторів, секундантів, перекладачів, медичного та обслуговуючого 

персоналу команди і підлягають нагородженню як спортсменів, так і за 

поданням керівництва команди, перелічених вище осіб. 

5. Офіційні результати в особисто-командному заліку змагання 

заносяться в офіційний протокол змагання. 

II. Результати командних змагань. 

1. На підставі Регламентом змагань визначається: 

– система і спосіб проведення змагань; 

– кількість учасників команди; 

– вагові категорії та вікові групи учасників, за якими плануються 

змагання; 

– варіанти заміни учасників у ході змагання. 

2. Мінімальний склад команди має бути більше половини повного складу 

учасників в усіх категоріях. Учасник, який був заявлений і не вийшов на 

сутичку приносить своїй команді оцінку у 0 (нуль) очок, такий учасник 

знімається зі змагань. 

3. У командних змаганнях за перемогу спортсмена команда отримує 

1 (одне) очко, за поразку – 0 (нуль) очок, за нічию – 0.5 (половину) очка. Якщо 

спортсмен не з'явився або не вийшов на сутичку, його супернику зараховується 

перемога – 1 (одне) очко. 
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4. Команда, яка набрала більшу кількість очок, вважається переможцем 

командної зустрічі. 

5. У разі рівності очок двох або більше команд, перевага віддається 

команді, учасники якої отримали більшу кількість перемог 1:0, або у сутичках 

більше отримували «Повних перемог». Якщо такі показники рівні, то перевага 

віддається команді, учасники якої перемогли у більших вагових категоріях. 

6. Якщо команда припинила участь у командному змаганні, не провівши 

половини зустрічей з урахуванням всіх вагових категорій, такій команді 

анулюються всі попередні очки і вона отримує за виступ 0 (нуль) очок. Якщо 

команда припинила участь у командному змаганні вже провівши половину 

зустрічей з урахуванням всіх вагових категорій, вона посідає місце відповідно 

до результатів проведених сутичок, у пропущених зустрічах їй зараховується 

поразка 1:0. 

7. Якщо команда дискваліфікована за порушення правил або неетичну 

поведінку за умовами дискваліфікації – «Dis-Full», такій команді не 

присвоюється ніякого місця на змаганні. 

8. Якщо склад команди зменшився через зняття учасника Головним 

лікарем змагань, то результат для виявлення командного місця, що дав такий 

учасник, зараховується до моменту його зняття. 

9. Командні змагання проводяться тільки за олімпійською системою – з 

вибуванням переможеної команди. 

10. Визначення переможця при нічийному результаті в командних 

змаганнях відбувається таким чином: 

– якщо під час командної зустрічі суддівська бригада не виявить 

переможця особистої сутички, Рефері має оголосити нічию як остаточний 

результат сутички; додатковий час «Екстра-тайм» у такому випадку не 

призначається; 

– якщо обидві команди отримали рівне число перемог в особистих 

сутичках, переможницею вважається та команда, яка має більше перемог за 

офіційним протоколом «Повна перемога» з рахунком 6:0; усі перемоги, 

досягнуті в результаті дискваліфікації чи неявки супротивника, прирівнюються 

до Повної перемоги. Результати інших сутичок на результат не впливають; 

– якщо обидві команди отримали рівне число перемог «Повна перемога», 

проводиться додаткова вирішальна сутичка між суперниками обох команд, 

імена яких тренери (представники) повинні назвати протягом однієї хвилини 

після оголошення про проведення додаткової сутички; за результатом 

додаткової сутички визначається команда-переможниця; 

– якщо додаткова вирішальна сутичка в основний час закінчилася внічию, 

оголошується додатковий час «Екстра-тайм»; якщо й у цьому випадку сутичка 

закінчується без результату, то переможець визначається за колективним 

рішенням суддівської бригади на хорті та Головного судді змагань. 

 

Стаття 50. Порядок подання протесту та його розгляд 

1. Протест (оскарження, апеляція) подається до столу Головного судді у 

зв'язку з порушенням правил суддівства змагань, що вплинуло на визначення 

переможця чи результатів змагання, а також за виключними обставинами. 
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1.1. Протест – це порядок дій секунданта (тренера) з метою захистити 

інтереси спортсмена: можливість зупинити сутичку та просити апеляційну 

комісію та суддівську бригаду переглянути оцінку, якщо тренер (і спортсмен) 

вважає, що оцінка неправильна. 

1.2. Щоб пред'явити протест, секундант викидає на хорт перед Рефері у 

напрямку учасників сутички м’який мішечок з тканини (темно-синього або 

жовтого кольору, залежно від сторони протесту) та наповненням губкою 

розміром 12×12 см для висловлення протесту відразу ж, як тільки судді 

підтвердили оцінку (або оцінили дії спортсмена).  

1.3. Якщо учасник не погоджується з рішенням секунданта (тренера), він 

має скасувати протест демонстрацією жесту – дві руки схресно перед областю 

грудей, показавши жест своєму секунданту, потім Рефері, і одразу ж 

продовжити сутичку. 

1.4. Організатори мають забезпечили систему протесту з використанням 

м’якого мішечка темно-синього або жовтого кольору розміром 12×12 см, який 

постійно висить на стрічці на спинці стільця секунданта, і викиданням якого на 

хорт, буде висуватися протест. 

1.5. Подати протест можна лише на тих змаганнях, на яких 

організаційним комітетом передбачено систему відеоповторів. У випадку, якщо 

з якихось технічних причин відеоповтор не дозволяє чітко та ясно розглянути 

оскаржену технічну дію спортсмена, в силі залишається рішення суддівської 

бригади, а право на протест у секунданта (тренера) зберігається. 

1.6. В процесі розгляду Протесту можливий перегляд відеозапису 

викладеної у Протесті ситуації членами Суддівської колегії змагань спільно з 

представниками зацікавлених сторін, але без права їх участі в обговоренні 

результатів Протесту. Відеозапис від представників зацікавлених сторін, що 

подали Протест, приймається до розгляду, якщо при перегляді чітко видно дії 

Рефері, всіх Бічних суддів і суперників, які беруть участь у сутичці, а не тільки 

одних спортсменів на хорті. 

2. Протест дозволяється подавати усно Представником команди Голові 

Апеляційної комісії змагань безпосередньо під час проведення сутички чи 

виступу, з поясненнями по суті порушення, з вказанням пункту та статті даних 

Правил, які було порушено. 

3. Протест дозволяється подавати письмово відразу по закінченні виступу 

спортсмена у вільній письмовій формі з обов'язковим описом оскарженої 

ситуації виступу та пункту і статті даних Правил. 

4. У Протесті за виключними обставинами може розглядатися: 

– порушення Регламенту змагань; 

– порушення Мандатної комісії та жеребкування учасників змагання; 

– порушення фінансових зобов'язань, пов'язаних із проведенням змагань, 

розміщенням та акредитуванням учасників і представників команд; 

– неможливість або обмежена можливість отримання інформації стосовно 

змагань; 

– неетична поведінка або невідповідність призначених посадових осіб, 

суддів, обслуговуючого персоналу, служби охорони тощо; 

– інші обставини, які можуть вплинути на хід та результати змагань. 
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5. Обговорення виключних обставин має проводитися у присутності осіб, 

які порушили дані Правила, з правом пояснення за фактом порушення. 

6. Розгляд Протесту: 

– у разі позитивного прийняття Протесту щодо порушення Правил при 

суддівстві, Протест розглядається Головним суддею із залученням бригади 

суддів, які брали участь у суддівстві оскаржуваної ситуації, а також 

представників зацікавлених сторін; 

– представники зацікавлених сторін не мають права участі в обговоренні 

протесту; 

– при розгляді Протесту за виключними обставинами мають бути 

присутніми особи, які допустили порушення Правил. 

7. Рішення по протесту приймається: 

– відразу після обговорення ситуації, після чого змагання 

продовжуються; 

– у випадку, коли Протест подався після виступу, рішення приймається у 

термін, що забезпечує можливість виправлення допущених помилок з 

мінімальним збитком для ходу і результатів змагань. 

8. Остаточне рішення щодо задоволення Протесту може прийматися 

відкритим голосуванням Суддівської бригади у складі 5 чоловік: 2 Бічних 

судді, Рефері, Арбітр хорту, Головний суддя в присутності зацікавлених сторін. 

Загальне рішення щодо задоволення або незадоволення Протесту зацікавленим 

сторонам оголошує Головний суддя змагань. 

9. Кожен учасник (секундант, тренер, команда) має право на 1 (один) 

протест протягом сутички.  

9.1. Якщо після перегляду оцінки Голова апеляційної комісії, Головний 

суддя (або його заступник) змінить рішення суддівської бригади на користь 

спортсмена, за якого подано протест, за спортсменом зберігається право на 

черговий протест протягом даної сутички. 

9.2. Якщо Голова апеляційної комісії, Головний суддя (або його 

заступник) підтвердить рішення суддівської бригади, більше протягом сутички 

у спортсмена не буде можливості подати протест, а його суперник отримує 

оцінку один (1) технічний бал. 

9.3. Арбітр хорту контролює і відповідає, щоб сутичка зупинилася 

якнайшвидше, з моменту викидання тренером протесту, а також у нейтральній 

ситуації сутички. 

9.4. У разі суперечки між суддівською бригадою та секундантом 

суддівській бригаді дозволяється відмовляти в протесті тільки після схвалення 

Голови апеляційної комісії, Головного судді (або його заступника). Арбітр 

хорту та/або Рефері на хорті не мають повноважень самостійно відхилити 

протест. 

9.5. Протест не може бути поданий для заперечення попереджень, даних 

щодо пасивного спортсмена або у разі оцінки спроби атаки, за умови, що 

попередження щодо пасивності та спроби атаки мали бути підтверджені 

Арбітром хорту та рішенням Рефері (з іншого боку, протест заперечення 

незаконних атак, дії повинні бути прийняті). Коли залишається менше 30 с до 

кінця сутички і суддівська бригада одностайно погоджується, що один зі 
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спортсменів веде боротьбу пасивно, судді можуть винести 1 попередження 

учаснику і дати 1 (один) бал його супернику. Якщо цей момент визначає 

переможця сутички, то інший спортсмен (секундант, тренер) має право подати 

протест. 

9.6. Жоден протест не може бути поданий після закінчення основного 

часу сутички, за винятком тих випадків, коли бали додаються на табло після 

свистка судді або у випадку, якщо оцінена технічна дія сталася безпосередньо 

перед закінченням часу. У секунданта є 10 с з моменту появи на офіційному 

табло оспорюваних балів, щоб подати протест. 

9.7. Секундант, який подає протест, має зробити це викиданням м’якого 

мішечка зі свого місця біля секундантського стільця, не наступаючи на хорт чи 

не наближаючись до столу Арбітра хорту або Рефері на хорті. Секунданту 

заборонено виражати протест, кидаючи на хорт сторонні предмети. 

9.8. Після розгляду дії та консультації з Арбітром хорту, Голова 

апеляційної комісії, Головний суддя (або його заступник) виносить своє 

рішення. Останній втручається та виносить своє рішення у всіх випадках. Його 

рішення є остаточним та не підлягає обговоренню. Після прийняття 

остаточного рішення подати зустрічний Протест Правилами не дозволяється. 

10. На змаганнях разом із Протестом може призначатися грошовий задаток, 

розмір якого визначається головною суддівською колегією змагань: 

– при позитивному вирішенні Протесту задаток повертається представникові; 

– при незадоволенні Протесту задаток призначається для покриття 

організаційних витрат на проведення змагання. 

11. Застосування системи відеоконтролю, перегляд відеозаписів конкретних 

епізодів сутички для розгляду Протестів з метою прийняття правильного рішення, що 

визначено у цих Правилах, є винятково компетенцією Рефері, Бічних суддів, Арбітра 

хорту, а у виключних випадках – голови Апеляційної комісії та Головного судді 

змагань. Ніхто не може втручатися у процес перегляду відеозаписів сутички або 

визначати порядок використання системи відеоповторів, крім випадків, визначених 

цими Правилами. 

12. Процедура перегляду відеозапису сутичок, використовується в таких 

випадках: 

– для оперативного розбору складних ситуацій та прийняття правильного 

рішення щодо спірних моментів сутички; 

– обов'язково для підтримання суддівських рішень, що прийняті на хорті та 

збігаються із часом закінчення основного часу сутички; 

– для оцінювання контратаки, коли складно визначити учасника, який в момент 

проведення кидкової технічної дії першим упав на спину, провід заборонену ударну 

комбінацію, у разі, якщо це впливає на результат сутички; 

– у разі помилки під час визначення учасника («синьої» чи «жовтої» сторони), 

якому дали оцінку; 

– під час винесення покарання «Дискваліфікація». 

13. Перегляд відеозаписів і подальша взаємодія з Рефері та Бічними суддями 

залишаються на розсуд Арбітра хорту та/або голови Апеляційної комісії чи 

Головного судді змагань. 
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14. Представники команд, тренери, секунданти або інші зацікавлені особи від 

учасників змагань не можуть бути присутніми при перегляді відеозапису сутички та 

розгляді поданого Протесту. 

15. Користуватися чи просити переглянути відеозапис сутички, скористатися 

сare-system можуть тільки Рефері, Бічні судді, Арбітри хорту, голова Апеляційної 

комісії та Головний суддя змагань. 

16. Апеляційна комісія та її повноваження під час змагань 

16.1. Будь-яка скарга (апеляція) учасника змагань, пов’язана з поєдинком, має 

бути заявлена головному судді протягом 15 хв з моменту закінчення відповідного 

поєдинку. Представник команди, яка виступає проти рішення, ухваленого суддями, 

може передати протест до апеляційної комісії в письмовому вигляді протягом 15 хв з 

моменту завершення відповідного поєдинку.  

16.2. Рішення бокових суддів є остаточним, протести приймаються тільки на 

рішення рефері. 

16.3. Розгляд протестів здійснюється Апеляційною комісією, яка призначається 

суддівською колегією суддів. Головою апеляційної комісії є головний суддя змагань. 

16.4. Обов'язки Апеляційної комісії: 

– перевірка зони проведення змагань і місця засідань, захисного екіпірування, 

церемоній жеребкування та зважування, призначення суддів; 

– нагляд за роботою суддів; 

– розгляд апеляцій (протестів), поданих учасниками змагань, командами, щодо 

розбіжностей в роботі суддів відповідно до цих Правил. 

16.5. Апеляційна комісія у разі ухвалення рішення стосовно прийняття апеляції 

або протесту негайно приступає до її розгляду та інформує учасників змагань щодо 

свого рішення. 

16.6. Під час розгляду апеляції (протесту), якщо виникне потреба, можуть бути 

переглянуті відеозаписи. 

16.7. Запрошені особи не мають права голосу. Остаточне рішення, ухвалене 

Апеляційною комісією, має силу лише в тому випадку, якщо більшість її членів були 

присутніми на засіданні і проголосували позитивно. Якщо голоси розділились, то 

голос Голови Апеляційної комісії є вирішальним. 

16.8. Член Апеляційної комісії, якщо справа стосується його команди, не має 

права бути присутнім. 

16.9. У разі, якщо рішення стосовно поданої апеляції (протесту) буде 

негативним, результат сутички не змінюється. У разі, якщо рішення буде позитивним, 

Апеляційна комісія звертається до Суддівської колегії з рекомендаціями щодо 

здійснення заходів дисциплінарного характеру до офіційних осіб змагань, що 

здійснили порушення цих Правил, а також перегляду результату сутички. 

16.10. Рішення Апеляційної комісії є остаточним. 

16.11. У змаганнях абсолютної вагової категорії серед дорослих чоловіків та 

жінок (без врахування ваги) рішення Апеляційної комісії не можуть змінити 

результат сутички, але є підставою для застосування дисциплінарних заходів до 

офіційних осіб змагань, що здійснили порушення цих Правил. 
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РОЗДІЛ 6. РОЗДІЛ ЗМАГАНЬ «БОРЦІВСЬКА СУТИЧКА» 

 

Стаття 1. Визначення і кваліфікація змагань 

1. Борцівська сутичка являє собою ситуаційний, складно координаційний, 

ациклічний, швидкісно-силовий вид спортивного одноборства, суть якого 

зводиться до протистояння двох учасників змагань, кожен з яких прагне 

здобути перемогу за допомогою техніки боротьби стоячи (кидки) або техніки 

боротьби лежачи (больові прийоми, задушливі захоплення, утримання) у 

суворій відповідності з Правилами змагань. 

2. За кваліфікацією змагання поділяються на: особисті; особисто-

командні; командні. 

3. Характер змагань визначається Регламентом змагань в кожному 

окремому випадку. 

4. В особистих змаганнях визначаються тільки особисті результати і 

місця учасників у своїх вагових категоріях. 

5. В особисто-командних змаганнях визначаються особисті місця 

учасників, а місце команди визначається залежно від особистих результатів її 

учасників відповідно до Регламенту змагань. 

6. У командних змаганнях команди зустрічаються одна з одною, і за 

результатами цих зустрічей визначаються місця команд. 

 

Стаття 2. Системи та способи проведення змагань 

1. При проведенні змагань учасники виступають в одній групі (система 

без розподілу на підгрупи) або при жеребкуванні розподіляються на кілька 

підгруп (система з розподілом на підгрупи). В останньому випадку додатково 

повинен бути зазначений принцип, за яким кращі борці переходять в наступну 

сходинку змагань, а гірші відсіваються. Змагання при цьому розділяються на 

попередню частину і фінальну частину змагань. 

2. У межах кожного ступеня змагання можуть проводитися за одним з 

двох способів: коловому, коли кожен учасник зустрічається з кожним; з 

вибуванням учасників, які отримали встановлену Регламентом змагань 

кількість поразок. 

3. Порядок зустрічей між учасниками (командами) визначається 

жеребкуванням і вибраними системою і способом проведення змагань. 

4. Система і спосіб проведення попередньої та фінальної частини змагань 

повинні бути зазначені в Регламенті змагань, у якому описуються системи з 

різними варіантами поєднання способів проведення попередньої і фінальної 

частини змагань, а також способи проведення командних зустрічей, за 

результатами яких визначаються місця в командних змаганнях. 

 

Стаття 3. Зміст боротьби 

В правилах змагань з бойового хортингу в розділі «Борцівська сутичка» 

дозволяється проводити кидки, утримання, больові, задушливі прийоми та інші 

атакувальні та захисні дії як в положенні стоячи, так і у партері. 

I. Положення борців 
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1. Стоячи – положення учасника, при якому він торкається хорту тільки 

ступнями ніг. 

2. Партер – положення учасника, при якому він торкається хорту аби-

якою частиною тіла, крім ступнів ніг. 

3. Боротьба стоячи (у стійці) – обидва учасники в положенні стоячи. 

4. Боротьба в партері – один або обидва учасники в положенні партер. 

II. Кидки 

1. Кидком вважається дія борця в захваті, в результаті якого супротивник 

втрачає рівновагу і падає на хорт, торкаючись його поверхні якою-небудь 

частиною тіла крім ступнів ніг, тобто опиняється в одному з положень партер. 

Контркидок – кидок, при якому борець, який захищається, у відповідь на 

атакувальні дії перехоплює ініціативу і кидає супротивника сам, змінюючи 

характер і напрямок падіння атакуючого. 

2. Оцінюються тільки кидки, які проводить борець, який знаходиться до 

кидка (до початку падіння супротивника) в положенні стоячи. 

III. Больові прийоми 

Больові прийоми проводяться в стійці і у партері. Больовим прийомом 

вважається захват руки або ноги супротивника, який дозволяє провести дію: 

1. Дозволені больові прийоми на руки: важіль ліктя; вузол ліктя; 

зворотний вузол; защемлення біцепса; важіль плеча; вузол плеча; загин кисті. 

2. Дозволені больові прийоми на ноги: защемлення литкового м'яза; 

защемлення ахіллового сухожилля; важіль коліна; вузол ноги; важіль стегна; 

вузол ступні. 

Початком больового прийому вважається початок дій, які слідують після 

взяття атакуючим захвату кінцівки супротивника на атакуємій ділянці тіла і має 

на меті викликати у противника болюче відчуття або подолати його захисний 

захват. На ці активні дії відводиться 60 . 

IV. Утримання 

Утриманням вважається прийом, коли атакуючий притискається своїм 

тулубом (грудьми, боком, спиною) до тулуба противника (або його рукам, 

притиснутим до тулуба) і фіксує його в положенні «на лопатках». 

Утримання припиняється: 

– якщо борець переходить в положення «на груди», «на животі» або «на 

сідницях» (але не «на попереку»); 

– якщо віджимає атакуючого від себе; 

– якщо нижній борець обхоплює ногами тулуб або одну ногу; 

– якщо атакуючий борець переходить до проведення больового прийому. 

Повне утримання – 15 с (2 бали). 

Неповне утримання – 10 с (1 бал). 

V. Задушливі прийоми 

Задушливі прийоми – технічні дії, при яких відбувається вплив на шию 

противника, що перешкоджає нормальному диханню або приводить до втрати 

свідомості шляхом впливу на сонні артерії. Проводяться в положенні стоячи 

або партер руками, ногами, хортовкою (крім поясу). 

Заборонені задушливі прийоми, що призводять до скручування шийного 

відділу хребта. 
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Атакуючому, який проводить задушливий або больовий прийом стоячи 

дозволене переведення противника в положення партеру без використання 

кидкової техніки. 

Сигналом про здачу при проведенні утримання, больового, задушливого є 

постукування рукою або ногою по атакуючому або хорту, а також будь-який 

голосовий вигук. 

 

Стаття 4. Заборонені прийоми та дії 

1. Забороняється: 

а) кидати противника на голову, кидати із захопленням на больовий 

прийом, кидати при виконанні задушливих прийомів, кидати суперника, 

падаючи на нього всім тілом; 

б) затискати супернику рот і ніс, перешкоджаючи диханню; 

в) наносити удари, дряпатися, кусатися, захоплювати пальцями частини 

обличчя (рот, ніс, волосся, вуха) і статеві органи противника; 

г) виконувати будь-які прийоми на хребет, скручувати шию, руками і 

ногами стискати голову або придавлювати її до хорту; 

д) впиратися ногами, головою, пальцями в обличчя; 

е) натискати ліктем або коліном зверху на будь-яку частину тіла; 

ж) захоплювати пальці на руках чи ногах; 

з) проводити больові прийоми ривком. 

2. Якщо судді не помічають проведення забороненого прийому, то 

потерпілому дозволяється подати сигнал голосом чи жестом. 

Подача помилкового сигналу розглядається і карається як заборонений 

прийом. 

3. Заборонені також наступні дії: захват за рукав хортовки і штанини 

зсередини; захоплення хорту; навмисне порушення спортивної форми (виймати 

руку з рукава хортовки, закочувати рукава хортовки і т. п.). 

 

Стаття 5. Костюм учасника 

1. Костюм учасника: захватна хортовка – куртка з поясом і штани. 

Для учасників – плавки, для учасниць – бюстгальтер, закритий 

купальник, темно-синя футболка або майка. 

Куртка хортовки – темно-синього кольору спеціального крою і пояс 

(темно-синій або жовтий) з бавовняної тканини. 

Штани хортовки – темно-синього кольору спеціального крою довжиною 

по щиколотки на тканинній тасьмі. 

2. Учасники змагань виходять на парад відкриття, закриття та 

нагородження в борцівських хортовках або спортивній формі своєї команди. 

3. Учасникам під час сутички забороняється мати на собі предмети 

прикраси: кільця, браслети, серги, ланцюжки та інші предмети, які можуть 

послужити причиною травми. 

 

Стаття 6. Початок і закінчення сутички 

1. Для ведення сутички борців викликають на хорт. 
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2. Перед початком сутички борець, викликаний першим (з темно-синім 

поясом), стає по ліву руку від Рефері, а його супротивник (з жовтим поясом) – 

по праву руку від Рефері. Після представлення борці по жесту Рефері сходяться 

в центрі хорту та обмінюються рукостисканнями. Потім вони роблять крок 

назад і по команді Рефері «Файт» починають боротися. 

3. Сутичка закінчується по гонгу (звуковому сигналу), що дублюється 

командою Рефері «Стоп». 

4. По закінченні сутички борці займають ті ж самі місця на хорті, що і 

перед початком сутички. Для оголошення результату сутички Рефері викликає 

борців на середину і, заздалегідь узявши обох борців за зап'ястя, піднімає руку 

переможця, після чого борці обмінюються рукостисканням і йдуть з хорту. 

Також дозволені короткі привітання тренера і команди суперника до 15 с. 

5. Після оголошення переможця учасники роблять офіційні ритуали 

змагань, залишають хорт і здають пояси розрізнення Суддям при учасниках, а 

Секунданти і Тренери, залишають у чистоті та порядку відведені для них місця. 

 

Стаття 7. Хід і тривалість сутички 

1. Тривалість сутички встановлюється: 

– для дорослих (чоловіки) – 5 хв; 

– для дорослих (жінки), юніорів та юніорок (16–17 років) – 4 хв; 

– для кадетів та кадеток (14–15 років), старших юнаків та дівчат (12–

13 років) – 4 хв; 

– для юнаків та дівчат (10–11 років), молодших юнаків і дівчат (8–

9 років); 

– для дітей: хлопців та дівчат (6–7 років) – 2 хв. 

2. Відлік часу в сутичці починається за командою Рефері «Файт». Час 

перерв не включається в чистий (фактичний) час сутички. 

У виняткових випадках дозволяється включати час перерв в сутичці, не 

супроводжуваних жестом арбітра «Зупинити час», у чистий час сутички (крім 

півфінальних та фінальних), якщо це обумовлено в Регламенті змагань. 

3. Протягом сутички спортсмени не мають права йти за межі хорту без 

дозволу Рефері. При необхідності учасник з дозволу Рефері може покинути 

килим для приведення в порядок змагального костюма – хортовки. 

4. На надання медичної допомоги при пошкодженнях, отриманих 

учасником, йому надається час у сумі не більше 2 хв в ході однієї сутички. 

Медична допомога надається безпосередньо на хорті (краю хорту). 

 

Стаття 8. Кількість сутичок впродовж змагань 

1. Якщо змагання тривають один день, то для дорослих кількість сутичок 

не повинна перевищувати 6. 

Якщо змагання тривають більше одного дня, то кількість сутичок в день 

не повинна перевищувати 5. 

Для юніорів та кадетів відповідні норми не повинні перевищувати 5 для 

одноденних змагань і 4 для багатоденних. 

Для юнаків і молодших юнаків відповідні норми не повинні 

перевищувати 4 для одноденних змагань і 3 для багатоденних. 
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2. Відпочинок між сутичками повинен бути не менше 10 хв для дорослих 

і юніорів і не менше 15 хв для кадетів, старших юнаків, юнаків, молодших 

юнаків і дітей. 

 

Стаття 9. Жести суддів 

Жести суддів використовуються як в розділі Правил змагань з бойового 

хортингу в розділі «Рукопашна сутичка». 

 

Стаття 10. Зауваження та попередження 

1. Порушеннями Правил, за які учаснику може бути зроблено зауваження, 

попередження, або за яке він може бути знятий з однієї сутички або змагань 

вважається: запізнення на хорт; застосування забороненого прийому; брутальне 

ведення боротьби; порушення дисципліни; розмови на хорті; ухилення від 

боротьби і заборонені технічні дії під час сутички; відхід з хорту без дозволу 

рефері, в тому числі для надання медичної допомоги; підказки, супроводжувані 

неетичним поводженням представника, тренера або інших учасників його 

команди, що знаходяться поблизу хорту. 

2. Протягом сутички спортсмену не може бути зроблено більше одного 

зауваження. 

3. За запізнення на хорт на час сутички 30 с після першого виклику 

учаснику оголошується усне зауваження, за запізнення на час сутички понад 

1 хв – перше офіційне попередження. 

4. При незначному порушенні правил спочатку робиться усне 

зауваження, при повторному порушенні – офіційне попередження. 

5. Якщо спортсмен, захоплений на больовий прийом, утримання або 

задушливий прийом, виповз за межі хорту, йому оголошується попередження 

за навмисний вихід за межі хорту: перше, друге попередження або зняття з 

сутички. 

6. При значному порушенні правил перше офіційне попередження можна 

оголошувати без попереднього усного зауваження. 

7. Учаснику в ході однієї сутички може бути зроблено не більше одного 

попередження за проведення забороненого прийому. Кожному зі спортсменів у 

ході однієї сутички може бути зроблено в цілому не більше двох попереджень. 

 

Стаття 11. Зняття та дискваліфікація учасника 

1. Борець знімається з сутички рішенням Головного судді з 

присудженням його противникові чистої перемоги: 

– при повторній спробі проведення забороненого прийому; 

– у разі, якщо борець не зміг вкластися у відведені 2 хв на надання йому 

медичної допомоги. 

При цьому переможець отримує 6 балів, а переможений – 0 балів та 

0 класифікаційних очок на командних змаганнях. Сутичка вважається 

закінченою достроково і її час фіксується в протоколі. 

2. Рішенням Головного судді борець знімається з сутички після двох 

попереджень при необхідності оголосити йому третє попередження за ухилення 

від боротьби, якщо суддівська бригада єдина в своїй думці або якщо думка двох 
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суддів підтримується Головним суддею змагань. При цьому його супротивнику 

достроково присуджується перемога. 

3. Борець знімається зі змагань рішенням Головного судді, якщо він за 

висновком лікаря не може продовжувати боротьбу при захворюванні або через 

травму, отриману ним у ході сутички. Його противник при цьому отримує 6 

балів, а борець, знятий зі змагань, – 0 (при класифікації він займає місце 

відповідно до його результату на момент зняття). 

4. Борець знімається зі змагань рішенням Головного судді 

(дискваліфікується): 

– за неявку на хорт протягом 2 хв після першого виклику; 

– за грубу і неетичну поведінку по відношенню до супротивника, 

учасникам, суддям і глядачам, за відмову подати руку противнику або за 

подачу її некоректно; 

– за проведення забороненого прийому, в результаті якого супротивник 

отримує травму і за висновком лікаря не може продовжувати боротьбу у 

змаганнях; 

– за обман суддів. 

При цьому борець, знятий зі змагань, отримує 0 балів (при підведенні 

підсумків він не отримує ні особистого, ні командного місця). Його противник 

отримує 6 балів – чисту перемогу. 

 

Стаття 12. Оцінка прийомів 

1. Активність «А» присуджується: 

– за кидок без падіння при якому противник впав на коліно, коліна; 

– за кидок з падінням на груди, живіт, сідниці, поперек або плече. 

2. Один бал: 

– за кидок без падіння, при якому противник впав на груди, живіт, 

сідниці, поперек, плече або бік; 

– за кидок з падінням, при якому противник впав на спину або бік; 

– за утримання протягом 10 с. 

Утримання, виконані спортсменом тричі у ході однієї сутички, можуть 

бути в сумі оцінені у 6 балів – повна перемога. 

3. Два бали: 

– за чистий кидок – без падіння атакуючого, а той, кого атакують 

знаходився в положенні стоячи і падає на спину або перекочується по спині в 

темпі (без зупинки); 

– за утримання протягом 15 с. 

– за високоамплітудний кидок – без падіння атакуючого, а той, кого 

атакують знаходився в положенні стоячи і падає на спину або перекочується по 

спині в темпі (без зупинки) з обов’язковою подальшою технічною дією 

(утримання, больовий чи задушливий прийом); 

 

Стаття 13. Ухилення від боротьби 

Ухиленням від боротьби вважається:  

– умисний вихід за межі хорту в стійці або виповзання при боротьбі 

лежачи;  
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– відсутність реальних спроб проведення прийомів при боротьбі стоячи; 

– імітування атакувальних дій (хибні атаки);  

– ухилення від захвату в боротьбі стоячи;  

– перехід в положення «лежачи» без реальних спроб проведення 

прийомів;  

– явне виштовхування суперника з робочої території хорту. 

 

Стаття 14. Боротьба поблизу межі хорту 

1. Положення «поза хортом» (за межами хорту) вважається, якщо: 

– у боротьбі стоячи один з учасників заступив ногою за межі хорту; 

– в боротьбі лежачи один зі спортсменів виявився половиною тулуба по 

лінії талії або лопаткою і сідницею за межами хорту. 

2. В ході сутички положення «поза хортом» визначається Рефері, а при 

обговоренні спірних моментів – більшістю суддівської бригади. 

3. Якщо учасники сутички опиняться в положенні «поза хортом», то вони 

після команди Рефері повертаються на середину хорту і відновлюють боротьбу 

в стійці. Без команди Рефері борець не повинен припиняти боротьбу поблизу 

межі хорту і запрошувати супротивника на середину. Противник має право 

проводити прийом, оскільки не було команди Рефері «Стоп». 

4. Кидок (контркидок), розпочатий на хорті, оцінюється в тому випадку, 

якщо він закінчується поза хортом, але у зоні безпеки. 

5. Кидок, розпочатий у положенні «поза хортом», не оцінюється. 

6. Утримання і больовий прийом, розпочаті на хорті, дозволяється 

проводити до тих пір, поки один зі спортсменів має контакт з робочою площею 

хорту. 

7. Змагальна боротьба проводиться у межах робочої зони. Кидок має бути 

розпочато, коли обидва учасники знаходяться всередині або принаймні 

атакуючий має контакт із робочою зоною. Будь-яка дія, що проводиться у 

момент, коли обидва учасники перебувають поза робочої зони, не може бути 

оціненою. Всі дії дійсні і можуть продовжуватися (якщо не було команди 

«Стоп») так довго, поки один зі спортсменів торкається будь-якою частиною 

тіла робочої зони. 

Винятки: 

а) якщо кидок розпочато, коли тільки один зі спортсменів має контакт із 

робочою зоною, але у момент технічної дії, обидва учасники виходять за межі 

робочої зони, дія може бути оцінена, якщо кидок (технічна дія) триває 

безперервно. Аналогічно, будь-яка негайна контратака спортсмена, який був 

поза робочою зоною, у момент початку кидка може бути оцінена, якщо 

технічна дія тривала безперервно; 

б) у положенні партеру (боротьби лежачи) дії можуть продовжуватися 

поза робочої зони, якщо утримання, больовий, задушливий прийом було 

розпочато всередині робочої зони хорту; 

в) якщо кидок завершився за межами робочої зони і негайно один зі 

спортсменів перейшов на утримання, больовий або задушливий прийом, то ця 

техніка є дійсною (дозволеною Правилами). Якщо впродовж боротьби у партері 

спортсмен, який захищався, перехоплює контроль однієї з вищезгаданих технік 
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в успішному її продовженні, ця технічна дія також є дійсною (дозволеною 

Правилами). Задушливі та больові прийоми, що розпочаті в межах робочої зони 

сутички, і мають ефективне продовження, можуть бути продовжені, навіть 

якщо учасники сутички перебувають за межами робочої зони хорту. 

 

Стаття 15. Визначення результату сутички та оголошення переможця 

1. Результатом сутички може бути перемога одного зі спортсменів і 

поразка іншого, а також поразка одного зі спортсменів. 

2. Перемога може бути: чистою (достроковою): 

– за проведення больового або задушливого прийому; 

– при явній перевазі (різниця – 6 балів); 

– при неможливості продовжувати сутичку (відмова, травма, прострочено 

час на медичну допомогу до 3 хв; при утриманні поданий сигнал про здачу); 

– при повторній спробі проведення забороненого прийому; 

– після двох попереджень при необхідності оголошення третього 

попередження за ухилення від боротьби. 

3. Борець знімається зі змагань (дискваліфікується): 

– за неявку на хорт протягом 2-х хв. після першого виклику; 

– за грубе і неетичне поводження по відношенню до супротивника, 

учасників, суддів і глядачів, за відмову привітання; 

– за проведення забороненого прийому, в результаті якого супротивник 

отримав травму і за висновком лікаря не може продовжувати боротьбу; 

– за обман суддів; 

– зняття одного або обох учасників за пасивність або порушення правил. 

4. Перемога за балами: 

– при наявності оцінок «А» в сутичці, в разі рівності балів після її 

закінчення, перемога присуджується тому спортсменові у якого більше 

«активностей»; 

– при рівності балів перемога присуджується тому, хто провів більше 

якісні прийоми, якщо всі показники рівні – перемога присуджується тому, хто в 

ході сутички провів останній оцінений прийом; 

– якщо до моменту закінчення сутички в обох учасників немає технічних 

балів або оцінки «А» і рівна кількість попереджень, перемога присуджується 

тому з них, хто отримав останню оцінку за попередження, оголошене 

противнику. 

5. Результат сутички оголошується так: 

a) при чистій перемозі або перемозі за явною перевагою: «За ... хвилин ... 

секунд чистим кидком (больовим прийомом, за явною перевагою) переміг 

(прізвище і команда переможця)»; 

б) якщо чистої перемоги не було: «З перевагою (за балами) переміг 

(прізвище і команда переможця)»; 

в) якщо борець знімається з сутички: «За ... хвилин ... секунд у зв'язку зі 

зняттям супротивника перемога присуджується (прізвище та команда 

переможця)»; 
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г) якщо обидва учасники знімаються зі сутички або змагань: «Обидва 

спортсмени знімаються з сутички (із змагань), і їм оголошується поразка з 

часом ... хвилин ... секунд». 

 

Стаття 16. Протести 

1. Процедура подання Протесту використовується по аналогії з розділом 

«Рукопашна сутичка». 

 

Стаття 17. Командні змагання в розділі «Борцівська сутичка» 

1. Під час проведення командних змагань кількість вагових категорій 

визначається Регламентом відповідно до віку учасників. Дозволяється 

проводити змагання з меншою кількістю вагових категорій від існуючих 

відповідно до вікової групи. 

Дозволяється заявляти по два спортсмени в кожну вагову категорію, які 

мають право боротися у своїй ваговій категорії або на категорію вище. 

Учасник, який був заявлений в одній ваговій категорії і боровся на 

категорію вище, в подальшому може знову боротися у своїй ваговій категорії. 

Офіційний представник команди не пізніше ніж за 20 хв до початку 

зустрічі зобов'язаний назвати спортсменів, які братимуть участь у цій 

командній зустрічі. Якщо спортсмени не названі, беруть участь спортсмени, які 

стоять першими у заявленому командному списку у відповідній ваговій 

категорії. 

2. Командні змагання проводяться за порядком від найменшої до 

найбільшої вагової категорії (якщо інший порядок не визначено Регламентом 

про змагання). 

3. У разі проведення змішаних командних змагань (чоловіки та жінки) 

встановлюється такий порядок зустрічей: боротьбу починає вагова категорія, 

визначена жеребкуванням перед кожним колом змагань, потім – вагова 

категорія протилежної статі за порядком зростання вагових категорій. 

4. Усі учасники зобов'язані бути присутніми під час офіційного 

представлення команд і оголошення результату зустрічі (офіційного поклону). 

Учасники, які не вийшли на офіційний поклон, знімаються з подальших 

змагань. 

5. Усі учасники, які заявлені для командної зустрічі, зобов'язані 

проводити сутички. Якщо учасник відмовляється боротися («віддає перемогу»), 

команда оголошується такою, що програла, і знімається зі змагань. 

6. Кожна особиста сутичка проводиться до визначення переможця. Якщо 

в кінці сутички не виявлено переможця, сутичка триває за правилом «Екстра-

тайм». 

7. Перша команда, спортсмени якої досягли більшості перемог, 

оголошується переможцем зустрічі. Інші сутички не проводяться. 

8. Змагання проводяться за олімпійською, коловою або змішаною 

системою. 

9. Результати сутичок заносять до протоколу командних змагань. 

Команда, яка набрала найбільшу кількість перемог, виграє командну зустріч. У 

разі рівності цих показників шляхом жеребкування визначається одна вагова 



 127 

категорія для повторної сутички, за результатом якої визначається переможець 

командної зустрічі. У жеребкуванні беруть участь усі категорії незалежно від 

наявності чи відсутності заявлених у них учасників (у разі відсутності в обох 

командах учасників в одній категорії, ця категорія не вноситься до 

жеребкування). У сутичці повинні брати участь ті самі спортсмени, які 

боролися в перших зустрічах. 
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РОЗДІЛ 7. РОЗДІЛ ЗМАГАНЬ «САМОЗАХИСТ» 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1. Окрім системи спортивної підготовки дітей, юнаків, кадетів та юніорів, 

бойовий хортинг є національним професійно-прикладним видом спорту 

військовослужбовців та правоохоронців, а також інших силових структур 

України. Він є важливою складовою патріотичного, культурного та духовного 

виховання державних службовців, відродження та розвинення спортивних, 

оздоровчих і бойових традицій українського народу, зміцнення здоров’я, 

розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини 

шляхом залучення населення до участі у змаганнях з бойового хортингу. 

2. Правила змагань з виду спорту бойовий хортинг у розділі 

«Самозахист» розроблені і діють на основі досвіду та напрацювань у 

змішаному виді єдиноборства, розраховані на спортсменів різного віку та рівня 

фізичної підготовленості. В основній частині правил змагань зазначені вікові 

групи учасників змагання. Загалом, розділи змагань з бойового хортингу 

поділяються на контактні та умовно-контактні. Розділ змагань «Самозахист» 

входить до переліку контактних розділів. 

3. Самозахист – послідовне чітке виконання ефективних прийомів 

самооборони системи бойового хортингу, пов'язаних між собою на принципах 

ведення сутички з одним або декількома суперниками. Елементи самозахисту – 

прийоми самооборони, сформовані на базі основних стійок, пересувань, блоків 

та ударів руками і ногами, кидків і добивань, технічних прийомів партеру, які 

виконують як навчально-тренувальну так і демонстраційну функцію. Одною із 

різновидів офіційних демонстрацій прийомів самозахисту є спортивні змагання. 

4. Змагання з бойового хортингу в розділі «Самозахист» проводяться з 

метою вдосконалення спарингових комбінацій, еталонного зразка техніки 

бойового хортингу для запам'ятання, копіювання та навчання основних базових 

технічних елементів самооборони учасниками змагання. Принцип навчання 

бойовому хортингу на основі прийомів самооборони полягає в тому, що 

повторюючи техніку самозахисту багато разів, спортсмен привчає своє тіло до 

певного способу рухів, які тренуваннями виводить на підсвідомий рівень. Якщо 

спортсмен попадає в реальну бойову ситуацію сутички, то все тіло, руки, ноги, 

тулуб, сформовані ударні частини рук та ніг працюють впевнено і самостійно 

на основі рефлексів, надбаних таким багаторазовим повторенням ефективних 

прийомів самооборони. 

5. В розділі «Самозахист» змагання проводяться в особистому розряді, де 

учасники демонструють прийоми самозахисту на асистентах, які здійснюють 

напад дійсними технічними діями за завданням суддів. Суть змагань полягає у 

виявленні пар спортсменів, які володіють найкращою технікою самозахисту, 

шляхом оцінювання рівня їх майстерності під час виступів за бальною 

системою. Змагання проводяться окремо для чоловіків та жінок, а також для 

представників різних вікових категорій. У розділі «Самозахист» спортсмени 

також демонструють вільні та заздалегідь підготовлені ними окремі прийоми і 

комплекси прийомів самозахисту без зброї та з імітаційною зброєю. В даному 
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виді змагань виховується почуття дистанції, реакції, автоматизму при 

проведенні прийомів самозахисту. 

6. Змагання з бойового хортингу у розділі змагань «Самозахист» 

проводяться з дотриманням вимог спортивної дисципліни кожним 

представником команди, тренером, суддею, учасником, іншими особами, які 

приймають безпосередню участь або запрошені на змагання. Змагальні 

процедури супроводжуються з дотриманням положень «Етичного кодексу 

бойового хортингу», гідного доброзичливого поводження серед учасників 

спортивних змагань. 

7. Змагальний костюм, форма одягу для участі в змаганнях у розділі 

«Самозахист» – хортовка (куртка з поясом та штани) – Combat Horting Suit. 

Участь у змаганнях в іншому одязі не допускається. 

8. Суть змагань у розділі «Самозахист» полягає у виявленні спортсменів, 

які володіють найкращою технікою самозахисту, шляхом оцінювання рівня їх 

майстерності під час виступів. 

9. Змагання у розділі «Самозахист» проводяться для чоловіків та жінок, а 

також для представників різних вікових категорій. 

10. На змаганнях у розділі «Самозахист» забороняється використання 

музики, співів, викрикування лозунгів, гасел, девізів, речівок тощо. Заборонені 

світові, шумові, піротехнічні ефекти, розбивання предметів. Спортсменам 

дозволяється подавати команди голосом особі, яка затримується. 

 

Стаття 2. Розряди змагань 

1. Змагання проводяться в особистому розряді. Учасники, які виконують 

прийоми самозахисту самостійно один за одним, в послідовності згідно 

протоколу жеребкування виходять на стартове місце. Змагання проводиться 

тільки особисте і при підсумках змагань зайняті місця розподіляються між 

учасниками, які відповідно набрали більшу кількість балів при оцінці. 

 

Стаття 3. Мандатна комісія змагань у розділі «Самозахист» 

1. Процедура проходження Мандатної комісії та акредитації учасників у 

розділі «Самозахист»: 

1) після прибуття на змагання представник (тренер) команди має 

терміново звернутися до Мандатної комісії, отримати необхідну інформацію, 

бланки документів для заповнення та узгодити графік проходження Мандатної 

комісії та акредитації учасників, тренерів і суддів; 

2) після заповнення всіх необхідних документів представник команди 

подає іменну заявку на розгляд Головного лікаря змагань; лікар після перевірки 

іменної заявки накладає візу: «Допущено (кількість прописом) учасників» або 

«Недопущені учасники (перелік прізвищ)», і засвідчує її підписом та особистою 

печаткою; лікар при виникненні сумнівів у стані здоров'я учасника може 

вимагати проведення його зовнішнього медичного огляду; 

3) отримавши допуск Головного лікаря змагань, представник команди 

звертається до Головного секретаря змагань для уточнення кількості 

допущених учасників чоловічої і жіночої статі окремо, та розподілу учасників 

за віковими групами: 6–7 років; 8–9 років; 10–11 років; 12–13 років; 14–
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15 років; 16–17 років; 18 років і старші; при цьому представник надає іменну і 

технічну заявки та документи на кожного учасника; 

4) документи, подані представником після закінчення часу, відведеного 

для роботи Мандатної комісії, до розгляду не приймаються і команда до 

змагань не допускається; 

5) якщо команда з об'єктивних і незалежних від неї причин (визнаних 

такими Суддівською колегією змагань) не може прибути до закінчення роботи 

Мандатної комісії, представник команди має забезпечити передачу іменної та 

технічної заявки організованою соціальною мережею в Інтернет, факсом чи 

електронною поштою до закінчення часу роботи Мандатної комісії 

(упевнившись, що інформація отримана повністю і без помилок), і в такому 

випадку проводиться умовна акредитація команди. 

2. Жеребкування проводиться через 1 (одну) годину після закінчення часу 

приймання заявок на участь у змаганнях в розділі «Самозахист». 

 

Стаття 4. Учасники змагань 

1. Змагання в розділі «Самозахист» в особистому розряді проводяться 

серед учасників чоловічої і жіночої статі окремо. 

2. Вікові групи відповідають зазначеним у розділі 4 дійсних Правил. 

3. Допуск учасників до змагань у розділі «Самозахист», їх права і 

обов'язки визначаються даними Правилами у розділі 4. 

4. Усі змагання проводяться в три кола. Під час змагань учасники повинні 

виконати в перших двох колах, зазначені в Регламенті змагань, обов'язкові 

комбінації прийомів самозахисту. В третьому колі учасники демонструють 

один вид самозахисту на власний вибір відповідно до правил змагань розділу 

«Самозахист». 

5. У першому колі учасники виступають у порядку, визначеному 

жеребкуванням. 

6. В другому і третьому колах учасники виступають у порядку, 

визначеному сумою набраних балів (найменша сума – перший і далі за 

зростанням). 

7. До змагань серед юніорів 16–17 років допускаються кадети 14–

15 років. 

8. До місцевих і всеукраїнських змагань, чемпіонатів областей, Кубку 

України, чемпіонату України серед молоді (чоловіки, жінки) та серед дорослих 

18 років і старші (чоловіки, жінки) допускаються юніори та юніорки 16–

17 років, які є чемпіонами і призерами обласних та всеукраїнських змагань у 

своїй віковій групі. 

9. Змагання в розділі «Самозахист» можуть проводитись між суміжними 

віковими групами (дітей 6–7 років та молодших юнаків 8–9 років; молодших 

юнаків 8–9 років та юнаків 10–11 років; юнаків 10–11 років та старших юнаків 

12–13 років; старших юнаків 12–13 років та кадетів 14–15 років; кадетів 14–

15 років та юніорів 16–17 років; юніорів 16–17 років та дорослих 18 років і 

старші), якщо про це зазначену у Регламенті проведення змагань. 
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10. На змаганнях у розділі «Самозахист» учасник демонструє техніку 

самозахисту на асистенті. Перед демонстрацією техніки Арбітр хорту 

ознайомлює учасників з програмою змагань і послідовністю виступів. 

11. Під час виступу в процесі виконання прийомів самозахисту учасник і 

асистент повинні продемонструвати: 

– гарні манери та етичну поведінку; 

– бойовий дух, реальність техніки прийомів самозахисту; 

– уважність і готовність до самооборони; 

– концентрацію уваги та зусиль, контроль ситуації на хорті; 

– правильний вибір дистанції і часу виконання техніки; 

– реальність і ефективність обраної контратаки; 

– правильний кут ударної кінцівки стосовно цілі; 

– чіткість та швидкість при виконанні кидків; 

– правильне положення корпусу, стійки, зміщення, пересувань; 

– правильне виконання акцентів при комбінуванні прийомів від початку 

до кінця захисних дій, психічну стійкість та впевненість рухових дій. 

 

Стаття 5. Суддівська колегія 

1. Усі дії Оргкомітету змагань, а також склад і дії Суддівської колегії й 

Спостерігача змагань відповідають зазначеним у розділі 3 Правил змагань в 

розділі «Рукопашна сутичка». 

2. Змагання в розділі «Самозахист» обслуговує бригада у складі Арбітра 

хорту, заступника Арбітра та чотирьох Бічних суддів. 

3. Арбітр хорту розташовується за столом Арбітра з лівої сторони разом із 

заступником, керує чотирма Бічними суддями, виносить рішення стосовно 

виконання учасниками прийомів самозахисту, демонструючи кількість балів, 

що указується на суддівській таблиці. 

4. Секретар хорту розміщується за столом ліворуч від Арбітра, веде 

підрахунок і узагальнення оцінок Бічних суддів та Арбітра, веде протокол 

змагання. 

5. Бічні судді розташовуються на стільцях по всіх чотирьох кутах хорту, 

мають суддівські таблиці для винесення рішень. Мають право на обдумування 

рішення не більше 20 (двадцяти) секунд після команди Арбітра «Суддівське 

рішення» – «Judge-Result!». 

6. У випадку нестачі суддів, що володіють ліцензією суддівства в даному 

розділі, можливе скорочення бригади до 3 (трьох) осіб: Арбітра хорту та 

2 (двох) Бічних суддів. 

7. Для прискорення визначення оцінки виконання прийомів самозахисту 

(кількість балів) учасника, заступнику Арбітру хорту дозволяється 

використовувати електронну обчислювальну техніку. 

8. Склад бригади суддів майданчику: Арбітр хорту, Секретар хорту, 

Рефері, 4 бічні судді, судді при учасниках. Арбітр знаходиться на стільці перед 

учасниками змагання, а Бічні судді – по кутах хорту, старший суддя та 

технічний секретар за суддівським столом. Арбітр хорту та Бічні судді 

оцінюють демонстрацію спортсменами техніки самозахисту, а технічний 

секретар фіксує та обробляє результати. 
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9. За порушення правил змагань, недисципліновану поведінку 

спортсмена, тренера або представника команди арбітр зобов’язаний оголосити 

зауваження або попередження спортсмену або прийняти рішення про його 

дискваліфікацію. 

10. Повноваження і дії Рефері на хорті в розділі «Самозахист» 

10.1. Відповідно до наданих повноважень Рефері: 

1) входить до складу суддівської бригади у змаганнях з розділу 

«Самозахист»; 

2) призначається Головним суддею і є старшим у суддівській бригаді на 

хорті. Контролює дії Бічних суддів на змагальному майданчику і забезпечує 

дотримання Правил; 

3) до виконання обов´язків Рефері в розділі «Самозахист» залучаються 

судді, що мають кваліфікацію: 

– на змаганнях національного масштабу – не нижче судді національної 

категорії; 

– на змаганнях регіонального, обласного масштабу – судді 1-ої категорії; 

– на змаганнях міського, районного і місцевого масштабу – судді 2-ої 

категорії; 

4) Рефері має право: 

– збирати Бічних суддів для наради і корегування процедури визначення 

суддівських оцінок за бальною системою; 

– голосу і висловлює думку в разі консультації з Арбітром хорту і 

членами Суддівської колегії змагань; 

– голосу і висловлює думку у випадках, коли Бічний суддя звертається до 

нього; 

– оцінювати дії учасників і стежити за відповідальністю прийомів 

самозахисту та виступу спортсменів даним Правилам; 

– перервати демонстрацію прийому сигналом свистка, чим зупинити 

виступ учасника: 

– якщо з боку учасника, асистента або Бічних суддів на хорті мало місце 

недотримання Правил, вимагати від них пояснень; 

– якщо представник команди, учасник якої виступає на хорті, подає 

Протест; 

– якщо виникла непередбачена перешкода проведенню демонстрацій 

прийомів; 

– вимагати скасування рішення Бічних суддів, корегувати оцінку за 

бальною системою, якщо рішення було прийнято з порушенням Правил; 

5) Рефері не має права: 

– голосу в разі винесенні оцінки дій учасників демонстрації прийомів 

самозахисту (навіть у спірних випадках) і рішенні щодо результату виступу 

спортсмена, якщо виступ оцінюють таблицями за бальною системою бригадою 

в 5 (суддів): Арбітр хорту, 4 Бічні судді; 

– переривати виступ учасника, якщо не згоден з рішенням інших членів 

суддівської бригади (Арбітр хорту, 4 Бічні судді), прийнятих у рамках Правил; 

6) Рефері у роботі тісно взаємодіє з суддями за суддівським столом: 

Арбітром хорту, Секретарем хорту, Суддею при табло; 
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7) за рішенням Головного судді змагань Рефері може підписувати 

офіційні протоколи змагань у розділі «Самозахист»; 

8) Рефері зобов’язаний: 

– перервати виступ учасника і асистента після сигналу Арбітра хорту; 

– перервати виступ учасника і асистента після сигналу одного із Бічних 

суддів на майданчику щодо поміченого порушення Правил; 

– приєднатися до загального рішення Бічних суддів на майданчику, 

оголосити його, навіть якщо не згодний з ним (наприклад, дискваліфікацію 

учасника демонстраційної сутички); 

– аргументувати у разі необхідності своє рішення, даючи пояснення 

Арбітру хорту, Головному судді, Спостерігачу і членам Апеляційної комісії; 

– не переривати виступи спортсменів без необхідності; 

– уникати тривалих обговорень ситуацій на хорті. 

10.2. Рефері контролює змагальний майданчик і прилеглу до нього зону, 

взаємодіє із Суддями при учасниках, які забезпечують послідовність виступів, 

відповідно до протоколів жеребкування та по ходу змагань. 

 

Стаття 6. Представники, тренери і капітани команд 

1. Функції представників, тренерів і капітанів команд відповідають 

зазначеним у розділі «Рукопашна сутичка» даних Правил. 

 

Стаття 7. Критерії ефективної атаки після самозахисту 

1. Ефективною контратакою та атакою після виконання захисних дій в 

розділі змагань «Самозахист» вважається дозволений Правилами точний, 

контрольований удар рукою чи ногою, умовно нанесений (проведений) у 

залікову зону тіла суперника, силовий потенціал якого, відповідно до концепції 

зусиль щодо самооборони, дорівнює удару, що приводить до поразки 

суперника в реальній рукопашній сутичці. 

2. Критеріями ефективної контратакувальної дії є: 

– правильна форма, потужне виконання і коректне ставлення; 

– точність, правильний вибір часу і дистанції; 

– бойовий дух і необхідний рівень психічної мобілізації. 

3. Критеріями правильної форми контратакувальної дії є: 

– правильне виконання техніки прийому; 

– стійка позиція. 

4. Критеріями потужного виконання контратакувальної дії є: 

– висока швидкість удару; 

– концентрація сили. 

5. Коректне ставлення є компонентом правильної форми і потужного 

виконання контратакувальної дії без злісної агресивності. 

6. Критеріями точності контратакувальної дії є: 

– проведення удару під правильним кутом у залікову зону тіла суперника, 

а саме: 

– голову (обличчя, бокові поверхні та задню частину); 

– передню частини тіла – від грудей до живота; 

– бокові частини тіла – від пахв до верхньої частини стегон; 
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– задню частину тіла – вся область спини (за винятком хребта). 

7. Критеріями правильного вибору часу проведення контратакувальної дії 

є: 

– точний вибір моменту проведення контратаки; 

– відсутність або невчасність реакції захисту суперника. 

8. Критеріями правильного вибору дистанції в ході проведення 

контратакувальної дії є: 

– проведення удару з дистанції, що в умовах реальної рукопашної 

сутички дозволяє завдати удару, який би привів до поразки супротивника; 

– під час сутички вся застосована техніка має виконуватись з контролем 

дистанції. Дистанція має забезпечувати ефективність техніки але без 

травмування суперника. В разі контратаки в голову допускається легке 

доторкування, або дистанція для удару рукою до 5 см, для удару ногою до 

10 см. 

9. Критеріями бойового духу, психічної мобілізації контратакувальної дії 

є: 

– рішучість у ході проведення контратакувальної дії, прагнення до 

перемоги в сутичці з повагою до суперника; 

– продовження стану бойової готовності і відповідного рівня психічної 

мобілізації після проведення контратакувальної дії. 

10. Критерій неефективної контратаки після виконання прийомів 

самозахисту. 

10.1. В разі недотримання хоча б однієї вимоги щодо ефективної 

контратаки, контратакувальна технічна дія учасника змагань вважається 

неефективною, її проведення взагалі не оцінюється або за неефективність 

прийому дається низька оцінка. 

10.2. В разі винесення рішення недостатньою кількістю голосів Бічних 

суддів та Арбітра хорту для зарахування прийому самозахисту і надання 

виступу спортсмена позитивної оцінки за бальною системою. 

 

Стаття 8. Принципи оцінки якості виконання прийомів самозахисту 

В загальну оцінку якості виконання комбінації прийомів самооборони 

учасником змагання включаються такі принципи: 

– дотримання етикету бойового хортингу; 

– знання техніки, темп техніки («рівень техніки»); 

– моменти напруження сили («концентрація сили»); 

– контроль дихання. 

1. Дотримання етикету бойового хортингу (поведінка на змагальному 

майданчику). 

Судді слідкують за правильністю виходу спортсмена на хорт, знанням 

спортсменом назви заданої комбінації прийомів самооборони, реагуванням на 

зауваження (якщо такі мають місце), виконанням загальноприйнятих вітань, 

виходом з території змагального майданчика. 

2. Знання техніки (геометрія та рівновага стійок, статичні положення 

кінцівок при блокуваннях та нанесенні ударів, додержання рівнів атак). 
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Судді оцінюють впевненість виконання базових рухів (ударів, блоків, 

переміщень), послідовність кроків при виконанні певної комбінації прийомів 

самооборони, статичні положення кінцівок при виконанні окремих дій, 

правильність формування ударних частин кінцівок. 

3. Темп техніки (зміна швидкостей при виконанні імітувань захисту і 

атаки). 

Судді оцінюють здатність учасника змінювати темп технік, контролювати 

низькі і високі моменти загальної комбінації прийомів самооборони, находити і 

балансувати моменти швидкості та повільності технічних дій. 

4. Моменти напруження сили (зміна напружень при виконанні 

імітувань захисту і атаки). 

Судді оцінюють здатність учасника змінювати моменти напруження і 

концентрації сили при переході від захисної до атакуючої техніки, виконувати 

рухи швидко та повільно в розслабленому та напруженому стані, здатність 

демонструвати високі напруження, якими спортсмен володіє, досягаючи 

найвищої відмітки в необхідних крапках фокусування енергії. 

5. Контроль дихання (координація вдихів і видихів при виконанні 

імітувань захисту і атаки). 

Судді оцінюють правильність дихання спортсмена відносно до темпу 

рухів і моменту напруження сили при виконанні прийомів самозахисту, його 

аналіз відносно правильного вибору часу для вдиху та видиху, загальну 

координацію затримання, різких та повільних видихів дихання на протязі 

виконання всіх завданих технік певної комбінації прийомів самозахисту. 

 

Стаття 9. Критерії оцінки технічних дій учасника змагань 

1. Критеріями оцінки технічних дій у розділі «Самозахист» є: 

– ефективність; 

– контроль ситуації (нападника, зброї); 

– швидкість переходу від захисних дій до контролю нападника; 

– дотримання балансу; 

– сила духа, концентрація. 

1. Ефективність. Техніка прийомів самозахисту повинна дозволяти особі, 

яка її здійснює запобігти пошкодженням. Якщо техніка самозахисту не 

дозволяє з достатньою впевненістю запобігти пошкодженням (лезо ножа 

проходить по проекції тіла, або проекція польоту кулі проходить скрізь тіло 

особи, що захищається, або не припиняє захистом удар, який при реальному 

розвитку подій є небезпечним для життя або здоров’я людини), спортсмену за 

прийом виставляється оцінка 0. 

Припинення атаки повинно бути проведено в найкоротший термін. 

Надмірне зволікання із застосуванням захисних дій тягне за собою зменшення 

оцінки за прийом на 1 бал.  

2. Швидкість переходу від захисних дій до контролю нападника. Технічні 

дії захисту повинні проводитися без пауз та зупинок до постановки ситуації під 

контроль. За виконання техніки самозахисту з паузами кожен суддя може зняти 

з суми балів за прийом 0.25, 0.5, 0.75 або 1 бал. 
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3. Контроль ситуації (нападника, зброї). Демонстрація техніки 

самозахисту повинна закінчуватися в кожному разі положенням, в якому особа, 

яка здійснювала напад, не може самостійно рухатися (положення конвоювання, 

больовий контроль; зброя вибита або відібрана). Якщо спортсмен, який 

атакував, спроможний повторити атаку після припиненого нападу, кожен суддя 

може зменшити оцінку за технічну дію на 0.25, 0.5, 0.75 або 1 бал. 

4. Дотримання балансу. Під час демонстрації прийомів спортсмен 

повинен підтримувати стійке положення без втрати рівноваги, одночасно 

приймаючи заходи для того, щоб опонент втратив рівновагу. За втрату 

рівноваги кожен суддя повинен зменшити оцінку учасника за технічну дію до 

3 балів (за незначну втрату рівноваги знімається 0.25, 0.5, 0.75 бали, а за втрату 

рівноваги, що призвела до падіння 1 бал). 

5. Дотримання заходів безпеки. Спортсмен повинен прийняти заходи 

безпеки для запобігання травмування себе та асистента. Техніка як нападу так і 

захисту повинна бути контрольованою. З цією метою нанесення ударів, що 

можуть призвести до тілесних ушкоджень слід лише імітувати. За навмисне 

застосування технічних дій з метою травмування асистента спортсмен 

дискваліфікується. За ненавмисне нанесення травми спортсмен може бути 

покараний відніманням від загальної суми 6 балів. 

Предмети, які використовуються в якості зброї слід вибивати в напрямку 

безпечному для оточуючих. За неконтрольоване вибивання предметів 

знімається 0.75 бали або 1 бал. 

6. Своєчасність реагування на напад означає, що техніка самозахисту 

відбувається в період, коли напад вже розпочався, але ще не закінчився. 

Дозволяються технічні дії на упередження атаки супротивника, особливо, коли 

він зволікає з нападом. 

 

Стаття 10. Категорійність змагань 

1. Змагання у розділі «Самозахист» проводяться за трьома категоріями, у 

відповідності до спортивної підготовки учасників: початківська категорія, 

категорія спортивного вдосконалення, майстерська категорія. 

Початківська категорія: 

В початківській категорії змагаються спортсмени від 6 років до 12 років. 

Також можуть брати участь особи, які не мають офіційного кваліфікаційного 

ступеню (ранка) бойового хортингу, але знають і вміють виконувати 

обумовлені комбінації прийомів самозахисту. 

При складанні Регламенту змагань комбінаціями прийомів самозахисту 

початківської категорії можуть бути: 

а) обов'язкові комбінації прийомів самозахисту: 

1. Захист від прямого удару рукою. 

2. Захист від прямого удару ногою. 

3. Захист від захвату руки (рук). 

б) комбінації прийомів самозахисту вільні на вибір: 

1. Захист від бічного удару рукою. 

2. Захист від бічного удару ногою. 

3. Захист кидком від захвату за одяг. 
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Максимальна оцінка у початківській категорії – 4 бали. 

Категорія спортивного вдосконалення: 

В категорії спортивного вдосконалення змагаються спортсмени від 13 до 

17 років. 

При складанні Регламенту змагань комбінаціями прийомів самозахисту 

категорії спортивного вдосконалення можуть бути: 

а) обов'язкові комбінації прийомів самозахисту: 

1. Захист від прямого удару рукою. 

2. Захист від прямого удару ногою. 

3. Захист від захвату руки (рук). 

б) комбінації прийомів самозахисту вільні на вибір: 

1. Захист від бічного удару рукою. 

2. Захист від бічного удару ногою. 

3. Захист від захвату за руки. 

4. Захист кидком від захвату за одяг. 

5. Захист проходом в ноги і прийомом партеру. 

Максимальна оцінка у категорії спортивного вдосконалення – 5 балів. 

Майстерська категорія: 

В майстерській категорії змагаються спортсмени від 18 років і старші. 

При складанні Регламенту змагань комбінаціями прийомів самозахисту 

майстерської категорії можуть бути: 

а) обов'язкові комбінації прийомів самозахисту: 

1. Захист від прямого удару рукою. 

2. Захист від прямого удару ногою. 

3. Захист від захвату руки (рук). 

4. Захист кидком від захвату за одяг. 

5. Захист контркидком від захвату за одяг і кидка. 

6. Захист кидком від удару рукою. 

7. Захист кидком від удару ногою. 

б) комбінації прийомів самозахисту вільні на вибір: 

1. Захист від бічного удару рукою. 

2. Захист від бічного удару ногою. 

3. Захист від захвату за руки. 

4. Захист кидком від захвату за одяг. 

5. Захист кидком від захвату за одяг. 

6. Захист контркидком від захвату за одяг і кидка. 

7. Захист кидком від комбінації ударів. 

8. Захист кидком та больовим прийомом від комбінації ударів руками і 

ногами. 

9. Захист кидком та задушливим прийомом від комбінації ударів руками і 

ногами. 

Максимальна оцінка у майстерській категорії – 6 балів. 

5. На національних та регіональних змаганнях серед дітей, молодших 

юнаків та дівчат проводяться кваліфікаційні змагання в розділі «Самозахист» в 

початківській категорії складності. 
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6. На національних змаганнях серед кадетів і кадеток, юніорів та юніорок 

проводяться кваліфікаційні змагання у розділі «Самозахист» в категорії 

спортивного вдосконалення. 

7. На національних змаганнях серед молоді та дорослих проводяться 

кваліфікаційні змагання в розділі «Самозахист» у майстерській категорії 

складності. 

 

Стаття 11. Помилки в технічних діях учасника змагань 

1. При суддівстві змагань у розділі «Самозахист» Бічний суддя визначає 

оцінку шляхом вирахування з максимальної суми 6 (шість) балів, обумовленої 

кількості балів, які знімаються за помилки. 

2. Помилки бувають наступних категорій: 

а) технічні помилки; 

– невірне виконання базової техніки, стійок, переміщень; 

б) перекручування траєкторії прийому самозахисту й обумовлених рівнів 

виконання технічних дій; 

– відхилення від обговореної комбінації прийомів самозахисту, 

недотримання кутів переміщень щодо основної осі, виконання технічних дій 

вище чи нижче необхідного рівня. 

в) невиконання характерних рис даної комбінації прийомів самозахисту;  

– асинхронність рухів і подихів, недостатня концентрація, невідповідний 

напрямок погляду і вираз обличчя, неповне фокусування у кінцевих фазах 

рухових дій, невідповідність ритму і темпу виконання комбінації прийомів 

самозахисту. 

3. У залежності від ступеня помилки від максимальної оцінки 

віднімаються: 

4. Дрібні помилки при виконанні комбінації прийомів самозахисту. 

За дрібні помилки та незначні зміни стосовно еталонного виконання 

знімається 0.25 або 0.5 балу. 

Характерні дрібні помилки: 

– не до кінця стиснуті кулаки;  

– нечітко витриманий рівень виконання техніки; 

– незначні розбіжності по довжині і висоті тих самих стійок. 

5. Значні помилки при виконанні комбінації прийомів самозахисту. 

За значні помилки при істотному відступі від еталонного виконання 

знімається 0.5 або 0.75 балу. 

Характерні значні помилки: 

– невірна швидкість виконання (занадто повільно чи занадто швидко); 

– невірне початкове чи вихідне положення тулуба, голови або кінцівок; 

– виконання удару чи блоку починається чи закінчується не в 

обговорених стійках; 

– зайва напруга ніг у стійках і при переміщеннях, 

– зайва напруга рук при виконанні ударів і блоків; 

– при виконанні фронтальних ударів тулуб не працює; 

– при виконанні блоку інша рука не закриває голову чи підборіддя; 

– нестандартні положення рук при виконанні базової техніки; 
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– явна різниця між стійками, що мають однакову висоту; 

– невірний темп чи ритм виконання; 

– напрямок погляду не відповідає конкретним вимогам або тактичній 

схемі виконання комбінації прийомів самозахисту. 

– не витримані тимчасові проміжки уповільнення, паузи, прикладання 

зусилля чи прискорення. 

6. Грубі помилки при виконанні комбінації прийомів самозахисту. 

За грубі помилки при принциповому відхиленні від еталонного 

виконання знімається 0.75 балу або 1 бал. 

Характерні грубі помилки: 

– відсутність узгодженості дихання з руховими діями; 

– зміна одного рівня виконання на іншій; 

– заміна необхідної технічної дії на іншу; 

– поворот тулуба при фронтальних ударах більш 45°; 

– занадто довгі чи широкі стійки; 

– занадто короткі чи високі стійки; 

– відсутність повороту корпусу при виконанні блоків; 

– втрата рівноваги при виконанні комбінації прийомів самозахисту; 

– необґрунтована короткочасна зупинка в ході виконання комбінації 

прийомів самозахисту (не більш 2 с); 

– зміна обговореного напрямку виконання технічної дії під кутом 45° і 

більше; 

– істотне відірвані п'ят обох ніг одночасно від підлоги, розбалансування 

тулуба при виконанні ударів і блокувань руками. 

7. Помилки можуть бути незначними, середніми та значними. 

7.1. Незначна помилка – незначне відхилення від правильного виконання 

прийому або дії, що не порушує його загальної цілісності. Як незначні помилки 

кваліфікуються: відсутність належної швидкості, неточний вибір стійки, 

захвата, дистанції, затримка з виконанням відволікального або завершального 

удару, коли це необхідно, часткова втрата рівноваги, відсутність чіткості та 

впевненості в діях, виконання кидків на прямих ногах, ухід з лінії атаки з 

сильним нахилянням корпусу, нечіткість виконання важелів. За незначну 

помилку знімається 0.25 балу. 

7.2. Значна помилка – відхилення від правильного виконання прийому або 

виконання дій, що значно ускладнюють його проведення, значні помилки у 

виборі стійки, дистанції або захвату, повільне виконання технічної дії, 

припущено значну втрату рівноваги, неузгодженість дій. За припущення 

середньої помилки знімається від 0.5 до 0.75 балу. Приклади: спортсмен 

знаходиться в зоні ураження умовного супротивника, сильно нахиляється 

вперед, робить довгі кроки тощо. 

7.3. Груба помилка – виконання технічної дії з помилками, що 

викривляють їх сутність. Приклади: неправильний вибір стійки, захвату, 

порушення злитності виконання технічної дії, розгубленість при виконанні 

самозахисту, недостатній контроль атакуючої кінцівки нападника або зброї, 

відсутність контролю в положенні конвоювання або в положенні лежачи, 
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виконання технічних дій з зупинками, втрата рівноваги, що призвела до 

падіння. За припущення значної помилки знімається від 0.75 до 1 балу. 

7.4. Якщо помилки слідують одна за одною, то бали знижуються на суму 

припущених помилок. Від 1 до 5 балів знімається коли захист не виконано або 

технічні дії виконані не за принципами, викладеними вище, спортсмен 

дискваліфікується. 

 

Стаття 12. Небезпечні дії для здоров'я учасника змагань та дії, що 

перешкоджають активній демонстрації прийомів самозахисту 

1. Заборонені дії, небезпечні для здоров'я учасника демонстраційної 

сутички. 

1) до заборонених дій, небезпечних для здоров'я учасника 

демонстраційної сутички, відносяться: 

– проведення будь-якого удару з контактом, що призводить до травми 

(незалежно від її легкості). Виконання ударів в обличчя, голову суперника 

(допускається лише легкий дотик); 

– перевищення припустимого ступеня контакту, що призводить до 

травми, в разі проведення ударів в інші частини залікової зони тіла учасника 

демонстраційної сутички; 

– проведення атак (навіть без контакту) у горло, шию, промежину, хребет, 

ключиці, коліна та суглоби учасника; 

– проведення атак відкритою долонею типу (навіть без контакту) в 

обличчя суперника, удари головою, ліктями і колінами, кусання, дряпання; 

– атаки, що не гарантують безпеку суперника, незалежно від того, 

обумовлено це технічною непідготовленістю учасника чи руховою структурою 

самої атакувальної дії; 

– проведення проносних неконтрольованих ударів навіть без контакту, 

що можуть привести до травми учасника; 

– прямі удари (та їх імітація) у руки і ноги, а також повторювані сильні 

бічні удари у ноги з метою вивести суперника з рівноваги; 

– кидки суперника без страховки; 

– проведення чи спроба проведення атакувальної дії після команди Рефері 

«Стоп» або до команди Рефері «Файт». 

2. До заборонених дій, небезпечних для свого здоров'я, відноситься 

зневага своєю безпекою: 

– проведення учасником демонстраційної сутички атаки чи контратаки, 

нахиляючи чи відвертаючи голову і не дивлячись у бік суперника; 

– рух назустріч атаці суперника без проведення захисних чи зустрічних 

контратакувальних дій; 

– відсутність захисних дій учасника, панічний відступ, відвертання 

голови, замружування та інші ознаки нехтування самозахистом. 

3. До дій, що наносять шкоду престижу розділу «Самозахист» та виду 

спорту, відносяться: 

– симуляція отримання травми (будь-яким способом) чи спроба 

перебільшення ступеня отриманої травми (посилені видихи через ніс, 
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розтирання травмованої ділянки тощо) з метою зниження оцінки суперника чи 

його дискредитації; 

– навмисне нанесення чи спроба нанесення травми супернику (учаснику 

або асистенту); 

– груба чи недисциплінована поведінка, що порушує норми спортивного 

етикету; 

– невиконання команд Рефері чи Арбітра хорту стосовно належного 

проведення демонстраційної сутички. 

 

Стаття 13. Час демонстрації техніки самозахисту 

1. Час виступу спортсмена від 60 с до 1,5 хв. Відлік часу починається з 

першого атакуючого руху асистента. 

2. Якщо виступ спортсменів перебільшує 1,5 хв, виступ припиняється і 

кожен суддя віднімає від оцінки 1 бал. 

 

Стаття 14. Атакувальні дії асистентів 

Асистент на змаганнях з самозахисту може імітувати такі атакувальні дії: 

удар рукою (збоку, зверху, знизу, прямий, навідліг); 

удар ногою (знизу, збоку); 

удар палицею (збоку, зверху, тичком); 

удар ножем (прямо, зверху, знизу, збоку, навідліг); 

спроба дістати зброю (з кишені штанів, внутрішньої кишені піджаку, 

тощо); 

обеззброєння особи при загрозі пістолетом, автоматом, рушницею (ззаду, 

спереду, збоку); 

захват руками (за одяг на груді, тулуб без рук спереду, тулуб з руками 

спереду, тулуб без рук ззаду, тулуб з руками ззаду, за шию спереду, за шию 

ззаду, за шию збоку, за одну руку двома руками, за ноги). 

 

Стаття 15. Захисні дії учасника змагання 

1. Демонструючи техніку самозахисту, спортсмени можуть виконувати 

(імітувати виконання) будь-які удари, кидки, больові та удушливі прийоми, та 

переходи на конвоювання і імітувати добивання. Технічні дії мають бути 

виконані таким чином, щоб продемонструвати переконливість захисту від 

атакуючої дії та контроль над нападником після закінчення атаки. 

2. Вся техніка самозахисту має бути контрольованою, зі страхуванням 

асистента, який імітує напад, без нанесення шкоди здоров’ю асистента. Ступінь 

контакту при ударах і рівень потужності зусилля при захватах, больових та 

задушливих прийомів має бути контрольованими (до першої ознаки 

ефективності). 

 

Стаття 16. Порядок виступу учасників змагань 

1. Перед початком виступу спортсмени представляються суддям, 

називаючи своє прізвище, ім’я, країну (на міжнародних змаганнях), стиль, з 

арсеналу якого будуть продемонстровані технічні дії самозахисту. 
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1.1. Порядок виходу учасників для виконання демонстрації техніки 

володіння бойовими прийомами самозахисту визначається жеребкуванням у 

кожній віковій групі окремо серед учасників чоловічої та жіночої статі. 

1.2. Учасник, який виконує прийоми, вибирає асистента на власний 

розсуд зі своєї або найближчої вагової категорії. 

2. Після команди учаснику «Приготуватися!» – «Begin!», до початку 

виходу на змагальний майданчик, при оголошенні прізвища учасника, 

спортсмен підходить до краю хорту посередині між Бічними суддями обличчям 

до Арбітра хорту. 

3. Сигнал спортсмену для заходу на хорт і вихід з хорту дає Арбітр 

підйомом руки вверх. 

4. Після отримання сигналу про дозвіл заходу на хорт, спортсмен робить 

уклін етикету, заходить на хорт, займає стартове місце початку виступу 

приймаючи стійку етикету, самостійно починає, виконує і закінчує виконання 

прийомів самозахисту прийняттям стійки етикету. 

5. Перед початком виступу предмети, що імітують зброю, мають бути 

оглянуті Рефері. У випадку, якщо Рефері визнає такі предмети небезпечними, їх 

замінюють на інші. 

6. Команда з двох спортсменів (учасник і асистент) демонструє 

відпрацьовану раніше техніку з реальною швидкістю. 

7. На змаганнях спортсмени демонструють 5 технічних дій. Якщо 

спортсмени демонструють менш ніж 5 технічних дій самозахисту то, спортсмен 

дискваліфікується. 

8. Спортсмен демонструє 5 технічних дій:  

6–7 років: ударна техніка руками, блок, контр удар, 5 підніжок з виходом 

на больовий; 

8–9 років: ударна техніка руками, блок, контр удар, 5 кидків через стегно 

з виходом на больовий; 

10–11 років: ударна техніка ногами, блок, контр удар, кидки від ударів 

ніг, з виходом на больові ноги; 

12–13 років: удари кийком, відхід з лінії атаки, блок, контроль зброї, 

контр удар, 5 кидків через плечі, підсічки, з контролем (вилучення) зброї; 

14–15 років: робота від ножа, відхід з лінії атаки, блок з контролем зброї, 

контр удар, кидки зі скручуванням, амплітудні кидки, вилучення зброї; 

16–17 років: (інструкторські) робота проти пістолета, больові в стійці на 

кисть, лікоть, плечі, вилучення зброї; 

18 років і старші: довільна програма за завданням суддів, 5 прийомів від 

будь-якої зброї. 

9. Асистент має виконати (позначити) атакуючі дії точно, чітко, зі 

швидкістю приблизно 50 % від максимальної швидкості атаки в реальних 

умовах, дотримуючись заходів безпеки як для себе так і для партнера. Явно 

уповільнені дії асистента та суттєві помилки у виконанні атакуючих дій 

штрафуються відніманням 0.5 бали від суми виступу учасника змагання. 

10. Заборонено проводити технічні дії, наслідком яких можуть бути 

травми або дії, спрямовані на зрив виконання прийому. За такі дії спортсмен 

може бути покараний першим або другим попередженням або його може бути 
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дискваліфіковано. Перше попередження тягне за собою віднімання з сумарного 

результату виступу спортсмена 0.5 бали, а друге – 1 бал. 

11. У випадку помилки, припущеної асистентом або проведення 

навмисних дій, які ускладнюють демонстрування техніки самозахисту, 

спортсмену може бути надано повторну спробу з іншим рівнозначним 

завданням. 

12. Демонстрація техніки самозахисту захисних дій при виступі у розділі 

«Самозахист» починається за командами Рефері. За командою «Увага!» 

асистент вибирає позицію за спиною учасника на дистанції необхідній для 

проведення атаки. 

12. За командою «Прийом» учасник змагань повертається обличчям до 

асистента, та виконує необхідні захисні та контратакувальні дії. Початок атаки 

асистента співпадає з початком розвороту спортсмена. За командою Рефері 

«Стоп» учасники мають припинити всі дії і повернутися у вихідне положення. 

14. Після закінчення спортсменом виконання прийомів самозахисту, 

Арбітр хорту подає команду «Рішення суддів» – «Judge-Result» і, 

переконавшись, що всі Бічні судді готові до винесення своїх рішень, подає 

різкий здвоєний сигнал свистком, після чого члени суддівської бригади 

одночасно показують свої таблички з оцінками, піднімаючи їх у правій руці так, 

щоб їх було добре видно Арбітру хорту; 

15. Суддівська таблиця для визначення оцінки учасників змагань в розділі 

«Самозахист» виготовляється із заламінованих листів паперу формату А–4, 

скріплених між собою канцелярською пружиною для відкидання, на яких 

зображені і послідовно скріплені цифри від 0 до 6, на таблиці також є позначка 

0.25, 0.5, 0.75 балів. 

16. Всі Бічні судді піднімаючи таблицю із цифрою (від 1 до 6) або з 

позначкою 0.25, 0.5, 0.75 балів, показують кількість балів спочатку заступнику 

Арбітра, який по черзі (починаючи з лівого ближнього кута), записує результат 

і виводить загальну оцінку всієї бригади, після глядачам, розвернувши таблицю 

обличчям в протилежну сторону. 

17. Арбітр хорту повідомляє оцінки, першою називаючи оцінку свою, а 

потім оцінки Бічних суддів; суддя-секретар реєструє оцінки в протоколі ходу 

змагань і підраховує підсумкову оцінку виступу учасника (команди); 

переконавшись, що всі оцінки оголошені правильно і внесені до протоколу 

ходу змагань, Рефері подає сигнал свистком, після чого члени Суддівської 

бригади опускають таблички з оцінками; Арбітр хорту повідомляє підсумкову 

оцінку виступу учасника; після оголошення підсумкової оцінки учасник 

залишає хорт, попередньо здійснивши необхідні змагальні ритуали етикету; 

17. Переконавшись що Секретар хорту врахував всі оцінки суддів, Арбітр 

хорту дає команду «Стоп!» – «Stop!» закінчити і піднімає руку, сигналізуючи 

учаснику про вихід з хорту. 

18. Після команди «Стоп!» – «Stop!» Бічним суддям дозволено опустити 

суддівські таблиці, а учасник спиною вперед підходить до краю змагального 

майданчика в тому місці, де заходив, робить традиційний знак поваги 

(покладення правого кулаку на серце з невеличким уклоном голови) в напрямку 

столу Арбітра і виходить з хорту. 
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19. Якщо виконані прийоми самозахисту не відповідають Правилам або 

мають місце якісь великі неточності в їх виконанні, Арбітр має повноваження 

скликати Бічних суддів на оперативну суддівську нараду до офіційного 

винесення рішення, після чого Суддівська бригада хорту виносить офіційне 

рішення, демонструючи загальну оцінку спортсмена суддівськими таблицями. 

20. При невиконанні технічної дії або відсутності захисних дій, внаслідок 

чого в реальній сутичці така поведінка неприпустима, прийом вважається 

невиконаним та оцінюється у «0» балів. 

20. Якщо учасник дискваліфікується, Суддівська бригада зараховує йому 

оцінку 0 балів або «Без оцінки!» – «Non-Ball!» і заносить її в офіційний 

протокол змагань. 

21. Після закінчення виступу учасником, який демонстрував техніку 

прийомів самозахисту, Рефері робить 2–3 кроки назад і запрошує його зайняти 

вихідне положення перед собою в центрі хорту обличчям до глядацьких трибун 

і розвернутися спиною до суддівського столу та очікувати завершення 

процедури підрахунку балів, а також оголошення результатів виступу. 

22. Після закінчення першого кола змагань всі учасники даної вікової 

групи шикуються на хорті і Арбітр повідомляє прізвища учасників, що вийшли 

в наступне коло змагань; першим називається учасник, що зайняв першу 

позицію в протоколі змагань, потім учасник, що зайняв другу позицію і так 

далі; 

23. У наступному (другому і третьому) колі учасники виступають у 

порядку, що відповідає зайнятим ними позиціям у попередньому колі, 

починаючи з учасника, який набрав найменшу кількість балів. 

 

Стаття 17. Регламент проведення змагань 

Змагання у віковій групі 6–7 років 

Розряди змагань у віковій групі 6–7 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 6–7 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 6–7 років; 

У віковій групі 6–7 років за регламентом виконуються елементи 

самозахисту: 

1 коло – «Захист від удару рукою»; 

2 коло – «Захист від удару ногою»; 

3 коло – Вільний захист на вибір серед таких: «Захист кидком від удару 

рукою», «Захист кидком від удару ногою». 

Змагання у віковій групі 8–9 років 

Розряди змагань у віковій групі 8–9 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 8–9 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 8–9 років; 

У віковій групі 8–9 років за регламентом виконуються комбінації 

прийомів самозахисту: 

1 коло – «Захист від удару рукою»; 

2 коло – «Захист від удару ногою»; 

3 коло – Вільний захист на вибір серед таких: «Захист кидком від удару 

рукою», «Захист кидком від удару ногою». 
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Змагання у віковій групі 10–11 років 

Розряди змагань у віковій групі 10–11 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 10–11 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 10–11 років; 

У віковій групі 10–11 років за регламентом виконуються комбінації 

прийомів самозахисту: 

1 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою»; 

2 коло – «Захист від удару ногою», «Захист від захвату за руки»; 

3 коло – Вільний захист на вибір серед таких: «Захист кидком від удару 

рукою», «Захист кидком від удару ногою». 

Змагання у віковій групі 12–13 років 

Розряди змагань у віковій групі 12–13 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 12–13 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 12–13 років; 

У віковій групі 12–13 років за регламентом виконуються комбінації 

прийомів самозахисту: 

1 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою», «Захист від 

захвату за руки»; 

2 коло – «Захист від удару ногою», «Захист від захвату за руки», «Захист 

кидком від захвату за одяг»; 

3 коло – Вільний захист на вибір серед таких: «Захист кидком від удару 

рукою», «Захист кидком від удару ногою». 

Змагання у віковій групі: кадети і кадетки 14–15 років 

Розряди змагань у віковій групі кадети і кадетки 14–15 років: 

1. Особистий розряд серед кадетів 14–15 років; 

2. Особистий розряд серед кадеток 14–15 років; 

У віковій групі кадети і кадетки 14–15 років за регламентом виконуються 

комбінації прийомів самозахисту: 

1 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою», «Захист від 

захвату за руки», «Захист кидком від захвату за одяг»; 

2 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою», «Захист від 

захвату за руки», «Захист кидком від захвату за одяг», «Захист контркидком від 

захвату за одяг і кидка»; 

3 коло – Вільний захист на вибір серед таких: «Захист кидком від удару 

рукою», «Захист кидком від удару ногою». 

Змагання у віковій групі: юніори і юніорки 16–17 років 

Розряди змагань у віковій групі юніори і юніорки 16–17 років: 

1. Особистий розряд серед юніорів 16–17 років; 

2. Особистий розряд серед юніорок 16–17 років; 

У віковій групі юніори і юніорки 16–17 років за регламентом 

виконуються комбінації прийомів самозахисту: 

1 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою», «Захист від 

захвату за руки», «Захист кидком від захвату за одяг», «Захист контркидком від 

захвату за одяг і кидка»; 
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2 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою», «Захист від 

захвату за руки», «Захист кидком від захвату за одяг», «Захист контркидком від 

захвату за одяг і кидка», «Захист кидком від комбінації ударів»; 

3 коло – Вільний захист на вибір серед таких: «Захист кидком від удару 

рукою», «Захист кидком від удару ногою». 

Змагання серед дорослих у вікових групах: молодь 18–23 роки, 

чоловіки та жінки 18 років і старші 

Розряди змагань у віковій групі серед молоді 18–23 роки, дорослих 

чоловіків і жінок 18 років і старші: 

1. Особистий розряд серед чоловіків 18 років і старші; 

2. Особистий розряд серед жінок 18 років і старші; 

У віковій групі серед молоді 18–23 роки, чоловіки і жінки 18 років і 

старші за регламентом виконуються комбінації прийомів самозахисту: 

1 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою», «Захист від 

захвату за руки», «Захист кидком від захвату за одяг», «Захист контркидком від 

захвату за одяг і кидка», «Захист кидком від комбінації ударів»; 

2 коло – «Захист від удару рукою», «Захист від удару ногою», «Захист від 

захвату за руки», «Захист кидком від захвату за одяг», «Захист контркидком від 

захвату за одяг і кидка», «Захист кидком від комбінації ударів», «Захист кидком 

та больовим прийомом від комбінації ударів руками і ногами», «Захист кидком 

та задушливим прийомом від комбінації ударів руками і ногами». 

3 коло – Вільний захист на вибір серед таких: «Захист кидком від удару 

рукою», «Захист кидком від удару ногою». 

До участі в змаганнях розділу «Самозахист» серед молоді 18–23 роки, 

чоловіків та жінок 18 років і старші допускаються спортсмени і спортсменки 

юніорського віку 16–17 років. 

 

Стаття 18. Оцінювання виступу спортсменів 

1. Оцінювання проводиться 5 суддями. При суддівстві 5 суддями, всі 

оцінки додаються. У протоколі виступу спортсмена фіксуються всі оцінки. 

2. Максимальна оцінка 6 балів, мінімальна залежить від кількості знятих 

балів. Максимальна оцінка виставляється за ефективні практичні дії виконані 

без пауз, без втрати рівноваги з подальшим надійним контролем особи, яка 

здійснювала атаку. Відхилення від цих вимог, припущення помилок, тягне за 

собою віднімання балів від максимальної оцінки. 

3. Оцінювання кожної технічної дії самозахисту проводиться 

безпосередньо після виконання кожної технічної дії з реальною швидкістю. 

4. За командою керівника хорту з самозахисту «Показати оцінку» Бічні 

судді за допомогою таблиць показують свою оцінку продемонстрованим 

технічним діям. Керівник хорту оголошує оцінки бічних суддів та свою оцінку. 

5. Оцінки виставляються з точністю 0.25 балу. Розходження в оцінках 

більше 3 балів неприпустимо. При розходженні в оцінках більше ніж 3 балів 

Рефері може провести додаткове обговорення якості виконаної техніки та ще 

раз запропонувати суддям оцінити продемонстровані технічні дії. 

6. Оцінка спортсмену за виступ – це сума оцінок за виконання кожної з 

5 технічних дій самозахисту. 
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7. Виступ учасника (команди) оцінюється за шестибальною шкалою з 

точністю до 0.25 балу. 

8. До початку змагань рішенням Головної суддівської колегії 

встановлюються межі діапазону оцінок, у яких оцінюються виступи учасників 

(команд) у кожному колі змагань за максимальним балом: 

– для дитячих вікових груп (6–9 років) – 7.0 балів; 

– для юнацьких вікових груп (10–13 років) – 6.0 балів; 

– для кадетів та юніорів (14–15  років та 16–17 років) – 5.0 балів; 

– для молоді та дорослих (18 років і старше) – 6.0 балів. 

Також може застосовуватися наступна схема:  

– від 2 до 4 балів – у 1-му відбірковому колі; 

– від 3 до 5 балів – у 2-му напівфінальному колі; 

– від 4 до 6 балів – у 3-му фінальному колі. 

Встановлені межі діапазону оцінок заздалегідь доводяться до відома 

членів суддівської бригади (бригад), учасників і представників (тренерів). 

9. Для збереження стабільності критеріїв оцінки виступів учасників 

змагання, як правило, судить та сама Суддівська бригада у всіх колах змагань. 

10. Підсумкова оцінка виступу учасника (команди) у даному колі змагань 

визначається за сумою оцінок членів Суддівської бригади, попередньо 

виключивши найбільшу і найменшу з них. 

11. Після закінчення 1-го кола змагань визначаються 8, або 16 

(застосовується в разі великої кількості учасників) кращих учасників (команд), 

що одержали найбільші підсумкові оцінки в колі. 

12. Після закінчення 2-го кола змагань визначаються 4, або 8 

(застосовується в разі великої кількості учасників) кращих учасників (команд), 

що одержали найбільші підсумкові оцінки в колі. 

13. Після закінчення 3-го кола змагань за сумою оцінок, отриманих 

учасниками (командами) у фіналі, визначаються переможці, призери і місця 

інших учасників (команд). 

14. В разі проведення масштабних змагань з великою кількістю учасників 

(команд) доцільно перше коло змагань проводити на двох хортах, 

використовуючи дві Суддівські бригади. У цьому випадку у 2-е коло змагань 

виходять по 8 кращих учасників (команд) від кожного хорта. Рішення щодо 

проведення 1-го кола змагань на двох хортах приймає Головний суддя, 

затверджуючи його за результатами роботи Мандатної комісії, після 

консультації з Головою Оргкомітету змагань. 

15. В разі проведення масштабних змагань допускається проведення 1-го 

кола (чи кількох кіл) за системою демонстрації обов’язкових прийомів. У цьому 

випадку учасники, визначені жеребкуванням, виконують певні прийоми 

самозахисту за призначенням Рефері. Умови проведення змагань за системою 

демонстрації обов’язкових прийомів і перелік призначуваних прийомів 

визначається організаторами в Регламенті змагань. 

16. Загальний результат виступу учасника визначається за сумою оцінок, 

отриманих за кожен прийом. 

17. Переможець визначається за найбільшою сумою балів. 
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Стаття 19. Процедура визначення оцінок суддями 

1. Виконання прийомів самозахисту має відповідати еталону та вимогам, 

наведеним у відповідних посібниках, підручниках та відеоматеріалах, 

відповідно до методики бойового хортингу. 

2. Для оцінки виконаної учасником комбінації прийомів самозахисту, 

судді мають дотримувати наступні принципи: 

– процедура виконання комбінації прийомів самозахисту має строго 

відповідати традиційним критеріям кожного прийому бойового хортингу і 

даним Правилам; 

– під час виконання комбінації прийомів самозахисту учасник повинен 

виявляти зібраність, концентрацію, рівновагу, правильні принципи подиху, 

серйозне відношення до виконання комбінації прийомів самозахисту, яку 

виконує, чітко виконувати базову техніку, її послідовність і рівні ударів та 

блоків; 

– початок і закінчення виконання прийомів самозахисту відбувається 

орієнтовно в центральній частині хорту, не виходячи за його межі. 

3. Судді визначаються за двома критеріями та піднімають таблиці два 

рази додержуючи послідовність: 

– після команди Арбітра хорту визначитися: «За рівень техніки» – 

«Technic-Result!», судді оцінюють технічний рівень виконання елементів – 

перша суддівська оцінка «За рівень техніки»; 

– після сумування загальної оцінки «За рівень техніки» Арбітр хорту 

оголошує команду: «Оцінка сили» – «Power-Result» надати оцінку за 

демонстрацію потужного силового виконання з прикладанням сили в 

необхідних місцях комбінації прийомів самозахисту – друга суддівська оцінка 

«За концентрацію сили»; 

– Арбітр хорту разом із заступником підраховують загальну сумарну 

оцінку простим складанням балів за першу і другу вимогу виконання комбінації 

прийомів самозахисту та оголошують учаснику і глядачам. 

4. Комбінації прийомів самозахисту, які є в програмі виконання на 

змаганнях, підрозділяються на 2 групи: 

– обов'язкові комбінації прийомів самозахисту «Обов'язкові»; 

– комбінації прийомів самозахисту на вибір «Вільні». 

5. У залежності від вікової групи учасників (ранків) комбінації прийомів 

самозахисту розділені на 3 категорії складності: початківська категорія, 

категорія спортивного вдосконалення, майстерська категорія. 
 

Суддівські команди Арбітра хорту 
 

№ Команда Арбітру Зміст виконання 

1. «Begin!» «Приготуватись!» 

2. «Judge-Result» «Рішення суддів» 

3. «Technic-Result» «Рівень техніки» 

4. «Power-Result» «Концентрація сили» 

5. «Stop» «Опустити таблиці» 

6. «Non-Ball» «Без оцінки» 
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Система оцінювання дотримання вимог етикету  

та самодисципліни впродовж виступу 

 
Назва показника Класифікація помилок при виконанні 

Грубі помилки  

(-1 бал) 

Дотримання 

правил етикету 

бойового хортингу 

– за відсутності в учасників виступу хортовки (за 

виключенням ситуацій, коли виступ несе виховний характер і 

спортсмен бойового хортингу протиставляється негативному 

елементу; в таких ситуаціях допускається часткове 

використання цивільного одягу конкретним спортсменом, але 

забороняється використання спортивної атрибутики інших 

видів спорту, щоб не допускати їх приниження);  

– порушення правил виходу на хорт та виходу з хорту, 

використання знаків етикету не властивих бойовому хортингу 

зі спортсмена або команди знімається 1 (один) бал. 

Дотримання норм 

поведінки 

– за епізодичний вияв неповаги до партнера, глядачів чи 

суддів з пари знімається 1 бал за ініціативою одного із суддів 

та рішенням їх більшості;  

– за повторний прояв неповаги у вигляді висловлювань, 

жестикуляції, непристойних чи хуліганських дій спортсмен, 

пара чи команда дискваліфікуються за ініціативою одного із 

суддів та рішенням їх більшості; даний пункт діє під час 

змагань з моменту їх відкриття і до оголошення змагань 

закритими. 

 

Стаття 20. Підрахунок балів, визначення результатів виступів та 

розподіл зайнятих місць 

1. Для підрахунку остаточного результату виступу в кожнім колі Арбітр 

хорту (знаходиться за суддівським столом хорту) простим складанням сумує 

суддівські оцінки всіх п'ятьох суддів за обидва показника: оцінка «За рівень 

техніки» та оцінка «За концентрацію сили», а потім ділить їх на п'ять (на 

кількість суддів). Результат оголошується як остаточний. 

 

Зразок робочого протоколу змагання в розділі «Самозахист» 

 

Прізвище, 

Ім'я 

Рефері 

хорту 

1 Бічний 2 Бічний 3 Бічний 4 Бічний Сума 

балів 

Оцінка 

/--- 

/--- 

5 

5 

6 

3 

5 

4 

4 

5 

3 

6 

23 

23 

4,6 

4,6 

...        

 

Складаються всі п'ять оцінок суддів за кожний показник. Наприклад: 

Оцінка «За рівень техніки» – «Technic-Result!» 

5+6+5+4+3 = 23 бали, а потім поділяються на 5. 

23:5 = 4.6 балу. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ 

спортсмена – 4.6 балу. 
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Оцінка «За концентрацію сили» – «Power-Result!» 

5+3+4+5+6 = 23 бали, а потім поділяються на 5. 

23:5 = 4.6 балу. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ 

спортсмена – 4.6 балу. 

Тепер складаються разом суми балів за обидва показника: 

4.6 + 4.6 = 9.2 балу. 

Загальна оцінка виступу спортсмена – 9.2 балу. 

2. Місця учасників визначаються після кожного кола відповідно до їхніх 

результатів у порядку вибуття. 

3. У випадку появи однакових остаточних результатів місце визначається 

за наступними критеріями: 

– менш високе місце займає учасник, який одержав меншу суддівську 

оцінку в даному колі; 

– при однакових найменших оцінках перевагу має учасник, що одержав 

найбільшу оцінку в даному колі. 

4. У випадку рівності оцінок, зазначених вище, учасники виконують 

додаткові комбінації прийомів самозахисту – по одній вільній на вибір.  

5. Додаткові комбінації прийомів самозахисту мають бути будь-якими з 

зазначених категорій, крім тих, котрі учасники вже виконували. 

6. Після першого кола залишається 16 учасників, після другого 

8 учасників, після третього 4 учасники, призери визначаються за сумою балів, 

набраних за три кола змагань. Учасники, які вибули в першому і другому колі, 

займають місця за такою ж системою. 

7. Якщо сума остаточних результатів трьох кіл буде однаковою в двох 

учасників, то більш високе місце займає учасник, у якого вищий результат 

першого кола. 

8. Якщо результати першого кола однакові, то учасники виконують 

додаткові комбінації прийомів самозахисту. 

 

Стаття 21. Дискваліфікація 

1. Учасник змагань у розділі «Самозахист» дискваліфікується за 

визначенням команди «Non-Ball!» – «Без оцінки!» в наступних випадках: 

– при виконанні іншої комбінації прийомів самозахисту замість 

оголошеної; 

– при зміні траєкторії техніки; 

– при падінні на майданчик; 

– при зупинці виконання комбінації прийомів самозахисту більш ніж на 

5 с; 

– при довільній зміні комбінації прийомів самозахисту; 

– при запізненні більш ніж на 2 хв. 

– при наявності обставин, при яких учасник не може продовжувати 

участь у змаганнях. 

 

Стаття 22. Подання і розгляд Протесту 
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1. Процедура подання і розгляду Протесту щодо деталей суддівства 

демонстраційних сутичок розділу «Самозахист» використовується по аналогії з 

розділом «Рукопашна сутичка». 

2. В разі визнання Апеляційною комісією Протесту необґрунтованим, він 

відхиляється. Представнику делегації, що подала Протест, робиться офіційне 

попередження. У випадку повторного подання необґрунтованого Протесту 

представник може бути відсторонений від керівництва делегацією. Про це 

повідомляється до відповідної організації. 

3. Скарги і заяви щодо незадовільної роботи Оргкомітету, з інших 

адміністративних служб приймаються безпосередньо Головним суддею змагань 

і підлягають негайному розгляду. 

 

Стаття 23. Система оцінювання технічних елементів самозахисту 

 

Таблиця 1. Система оцінювання техніки виконання ударів та блоків  

у розділі змагань «Самозахист» 

 
Легкий рівень техніки (максимум 4 бали) 

Удари руками з фронтальної або бойової стійки без пересування (максимум 2 бали): 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Прямий удар 

кулаком в 

підборіддя; прямий 

удар кулаком в 

тулуб, передпліччя 

та стегно 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування у 

ступні та стегні;       

завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;  

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки); 

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Удар кулаком збоку 

в голову;                     

удар кулаком збоку 

в тулуб, передпліччя 

та стегно 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування у 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 
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ударної руки);                

Удар кулаком знизу 

в голову;                     

удар кулаком збоку 

в тулуб  

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування у 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;       

– не сформований 

кулак.  

Удар перевернутим 

кулаком 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Удар відкритою 

долонею в тулуб, 

плече, живіт 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Удар ребром долоні 

в тулуб, плече, 

стегно 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

– удар без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             
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позиція ніг напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Прямий удар ліктем 

в голову, тулуб, 

стегно 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Удар ліктем збоку в 

голову, тулуб, 

стегно 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Удар ліктем знизу в 

голову, тулуб, 

стегно 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– удар без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Удар ліктем зверху в 

голову, тулуб, 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

– удар без 

вкручування у 

– відведений за 

голову, піднятий 
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стегно високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку удару;          

– неправильна 

траєкторія удару 

(недоведений удар, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

ударної руки);                

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час удару);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Блоки та захист руками з фронтальної або бойової стійки без пересування: 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Верхній блок – занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– блок без 

вкручування у 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку блоку;          

– неправильна 

траєкторія блоку 

(недоведений блок, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

блокуючої руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час блоку);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Нижній блок – занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– блок без 

вкручування у 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку блоку;          

– неправильна 

траєкторія блоку 

(недоведений блок, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

блокуючої руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час блоку);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Зовнішній середній 

блок 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

– блок без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 
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вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– недотримання 

напрямку блоку;          

– неправильна 

траєкторія блоку 

(недоведений блок, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

блокуючої руки);                

під час блоку);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Внутрішній середній 

блок 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– блок без 

вкручування в 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку блоку;          

– неправильна 

траєкторія блоку 

(недоведений блок, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

блокуючої руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час блоку);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Схресний нижній, 

середній та верхній 

блок 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя;        

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг 

– блок без 

вкручування у 

ступні та стегні;                           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку блоку;          

– неправильна 

траєкторія блоку 

(недоведений блок, 

неправильна позиція 

ліктя чи кулака 

блокуючої руки);                

– відведений за 

голову, піднятий 

вище рівня очей або 

опущений нижче 

плеча кулак, 

відведений вбік 

лікоть захисної руки 

під час блоку);                             

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Удари ногами з фронтальної або бойової стійки без пересування: 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки 

(-0.25 балу) 

Значні помилки 

(-0.5 балу) 

Грубі помилки 

(-0.75 балу) 

Прямий удар 

коліном в стегно, 

тулуб, в голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

– недоведений (без 

вкручування у 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 
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позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

Прямий удар ногою 

в  тулуб, в голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 

Удар ногою збоку в 

стегно, в тулуб, в 

голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 

 Удар збоку коліном 

в стегно, тулуб, в 

голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 

Удар ногою вбік в 

стегно, в тулуб, в 

голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 
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або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

Удар ногою назад в  

тулуб, в голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 

Внутрішній коловий 

удар прямою ногою 

в голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 

Зовнішній коловий 

удар прямою ногою 

в голову  

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 
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Внутрішній  удар 

п'ятою зверху в 

голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 

Зовнішній  удар 

п'ятою зверху в 

голову 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– несформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного удару;           

– недоведений (без 

вкручування у 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією удар;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

удару;                         

– недотримання 

напрямку та висоти 

удару;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час удару 

ногою. 

Блоки та захист ногами з фронтальної або бойової стійки без пересування : 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки 

(-0.25 балу) 

Значні помилки 

(-0.5 балу) 

Грубі помилки 

(-0.75 балу) 

Блок гомілкою від 

бічного удару ногою 

в стегно чи корпус 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного блоку;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією блок;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку та висоти 

блоку;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час; 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Блок гомілкою від 

бічного удару ногою 

по внутрішній 

частині стегна  

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією блок;                 

– втрата рівноваги та 

падіння під час; 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 
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нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного блоку;           

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку та висоти 

блоку;                                         

Внутрішній збив 

гомілкою прямого 

удару ногою тулуб 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного блоку;           

– недоведений (без 

вкручування в 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією блок;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку та висоти 

блоку;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час; 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Накладка ступнею 

на випередження 

удару ногою збоку в 

стегно чи корпус 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

–  занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                     

– не сформованість 

позиції ступні при 

виконанні 

конкретного блоку;           

– недоведений (без 

вкручування у 

ступні та стегні), з 

укороченою 

траєкторією блок;                 

– завалювання 

корпусу в стійці чи 

під час виконання 

блоку;                        

– недотримання 

напрямку та висоти 

блоку;                                         

– втрата рівноваги та 

падіння під час; 

виконання техніки;      

– не сформований 

кулак. 

Комбінації блоків та ударів руками і ногами з бойової стійки без пересування: 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки 

(-0.25 балу) 

Значні помилки 

(-0.5 балу) 

Грубі помилки 

(-0.75 балу) 

Блок + удар рукою – ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків;        

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук, початок іншої 

дії до закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 
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удару в позицію 

захисту і навпаки) 

Блок + удар ногою – ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Блок ногою + удар 

рукою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Блок рукою + удар 

ногою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Блок + удар рукою + 

удар ногою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 
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Блок ногою + удар 

рукою + удар ногою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Блок ногою + удар 

ногою + удар рукою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки.. 

Серії з 3-5 різних 

ударів руками 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Серії з 3-5 різних 

ударів та блоків 

руками з 

виконанням 

повторних ударів 

однією рукою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Серії з 3-5 різних 

ударів ногами  

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 
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одиночних ударів та 

блоків; 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Серії з 3-5 різних 

ударів ногами з 

виконанням 2-3 

повторних ударів 

однією ногою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Серії з 5-7 різних 

ударів і блоків 

руками та ногами  

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Серії з 5-7 різних 

ударів та блоків 

руками та ногами з 

виконанням 

повторних ударів 

однією рукою чи 

ногою 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів та 

блоків; 

– ті ж самі помилки, 

що і при виконанні 

одиночних ударів;       

– відсутність 

синхронності роботи 

рук і ніг, початок 

іншої дії до 

закінчення 

попередньої 

(запізніле 

повернення після 

удару в позицію 

захисту і навпаки) 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

 

Таблиця 2. Система оцінювання техніки виконання блоків та ударів  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
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Середній рівень техніки (максимум 5 балів) 

Виконання комбінацій блоків і ударів руками і ногами обраним способом пересування чи 

вистрибування. В одному способі переміщення комбінація виконується чотири рази і 

більше. Різні комбінації технік бойового хортингу демонструються не менше чим трьома 

способами переміщень без об'єднання обраних способів переміщення в комбінації 

Способи переміщення та вистрибування для виконання комбінацій блоків і ударів 

руками та ногами 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Підхід-відхід кроком 

передньою ногою 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Підхід-відхід кроком 

задньою ногою 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Зміщення в сторону 

передньої ноги 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Зміщення в сторону 

задньої ноги 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 
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вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

Підскік-відскік – занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Підхід-відхід у 

перехідній стійці 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Зміна стійки 

настрибуванням 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Зміна стійки 

набіганням 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Вихід з лінії атаки 

через передню ногу 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 
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– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

переміщенні;      

Вихід з лінії атаки 

через задню ногу 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Вихід з лінії атаки 

через перехідну 

стійку 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Атака рукою або 

ногою в стрибку 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Розкручений удар у 

підборіддя 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Удар ліктем з 

розвороту в голову, 

тулуб, стегно 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 



 166 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

виконанні техніки в 

переміщенні;      

виконання техніки. 

Коловий зворотний 

удар з розвороту 

п’ятою 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Прямий, бічний, 

нижній удар рукою в 

голову в стрибку 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Прямий, бічний, 

розкручений удар 

ногою в голову в 

стрибку 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

 

Таблиця 3. Система оцінювання техніки виконання блоків та ударів  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Високий рівень техніки (максимум 6 балів) 

Виконання комбінацій блоків і ударів руками і ногами з використанням різних способів 

переміщення чи вистрибування. Різні комбінації технік бойового хортингу 

демонструються не менше чим трьома способами переміщення та вистрибування 

об'єднаних в одну комбінацію. 

 

Назва техніки 

Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки 

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.75 балу) 

Грубі помилки  

(-1.25 балу) 

Переміщення трьома 

різними способами 

вперед (в різній 

послідовності) 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 



 167 

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Переміщення трьома 

різними способами 

назад (в різній 

послідовності) 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Поєднання 

переміщень вперед і 

назад (в різній 

послідовності) 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Поєднання варіантів 

переміщень вбік-

вперед-назад (в 

різній послідовності) 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Поєднання 

переміщень вперед-

назад-вихід з лінії 

атаки суперника (в 

різній послідовності) 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Поєднання 

переміщень вперед-

вбік-вихід з лінії 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 
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атаки суперника (в 

різній послідовності) 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

Поєднання 

переміщень назад-

вбік-вихід з лінії 

атаки суперника (в 

різній послідовності) 

– занадто відкрита 

позиція тулубу через 

високо підняті або 

розведені лікті;             

– кулаки, опущені 

нижче підборіддя 

або підняті до рівня 

очей і вище;                               

– занадто коротка, 

вузька, розтягнута 

позиція ніг;                      

– при переміщенні 

одна й та сама стійка 

не зберігає свої 

параметри;                     

– зміщений цент 

ваги тіла в бік будь 

якої ноги при 

виконанні техніки в 

переміщенні;      

– кулаки, опущені до 

поясу під час 

виконання 

комбінацій в 

переміщенні;                              

– втрата рівноваги та 

падіння під час 

виконання техніки. 

 

Таблиця 4. Система оцінювання техніки виконання кидків  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Задовільний рівень техніки (максимум 4 бали) 

Виконання кидків зі стійки без опору 

Виведення партнера в партер за допомогою больових прийомів і заломів зі стійки та 

фіксація больовим чи задушливим прийомом в партері 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки 

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Больові на зап'ясток  – недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Больовий важіль чи 

вузол на лікоть з 

переведенням 

партнера в партер та 

фіксацією больового 

чи задушливого 

прийому 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Больовий важіль чи – недотримання – неправильний вхід – незаплановані 
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вузол на плечовий 

суглоб з 

переведенням 

партнера в партер та 

фіксацією больового 

чи задушливого 

прийому 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Больовий прийом на 

ногу зі стійки 

(ступню, коліно, 

тазовий суглоб) і 

переведення 

партнера в партер та 

фіксацією больового 

чи задушливого 

прийому 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Задушливі прийоми 

в стійці з 

переведенням 

партнера в партер за 

допомогою рук та 

ніг 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Виконання кидків із вертикальним відривом суперника 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

– Виконання кидка 

із захопленням 

руками за одну або 

дві ноги з фіксацією 

в партері больового 

чи задушливого 

прийому 

 

 

 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 
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– Кидок 

захопленням руками 

за тулуб з фіксацією 

больового чи 

задушливого 

прийому в партері 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

– Кидок 

захопленням руками 

за тулуб чи плече та 

стегно (із зовні чи з 

середини) з 

фіксацією больового 

чи задушливого 

прийому в партері 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Виконання кидків за допомогою ніг 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

– Підсічки  

(зовнішня, під п’яту 

під дві ноги) 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

– Зачіп під 

однойменну та 

різнойменну ногу з 

середини і з зовні  

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

– Підніжки (передня, 

задня, бічна) 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 
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– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

– Кидок 

розгинанням 

захопленням ногами 

за корпус і під ноги 

«ножиці» 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Виконання кидків за допомогою стегон 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

– Кидок через стегно – недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

– Підсади стегном – недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

– Підхват під одну і 

під дві ноги 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 
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підготовці кидка; формуванні позиції 

партеру; 

– Задній відхват – недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Виконання кидків за допомогою рук 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

– Кидок через плече 

або через спину 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

-«Млин» (зі стійки, з 

колін) 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

– Кидок через 

голову (з можливим 

підсадом) 

– недотримання 

напрямку кидка;          

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером. 

Больові та задушливі прийоми партеру 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки Значні помилки Грубі помилки 
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(-0.25 балу) (-0.5 балу) (-0.75 балу) 

Больовий прийом на 

зап'ясток в бік 

згинання, в бік 

розгинання, шляхом 

скручування 

– недотримання 

напрямку виконання 

больового чи 

задушливого 

прийому;                        

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

чи задушливого 

прийому; 

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

прийому;                   

– відсутність 

контролю спротиву 

партнера при 

виконанні больового 

чи задушливого 

прийому;                        

– запізніле 

припинення 

больової чи 

задушливої дії після 

сигналу про здачу; 

– травма в результаті 

виконання прийому;   

– травма в результаті 

виконання прийому, 

після якої один із 

партнерів не зміг 

продовжити виступ 

веде до 

автоматичної 

дискваліфікації. 

Больовий важіль або 

вузол на лікоть за 

допомогою рук, ніг, 

плеча, тулубу 

– недотримання 

напрямку виконання 

больового чи 

задушливого 

прийому;                        

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

чи задушливого 

прийому; 

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

прийому;                    

– відсутність 

контролю спротиву 

партнера при 

виконанні больового 

чи задушливого 

прийому;                        

– запізніле 

припинення 

больової чи 

задушливої дії після 

сигналу про здачу; 

– травма в результаті 

виконання прийому;   

– травма в результаті 

виконання прийому, 

після якої один із 

партнерів не зміг 

продовжити виступ 

веде до 

автоматичної 

дискваліфікації. 

Больовий прийом на 

плече шляхом 

викручування руки в 

середину або на 

зовні 

– недотримання 

напрямку виконання 

больового чи 

задушливого 

прийому;                        

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

чи задушливого 

прийому; 

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

прийому;                   

– відсутність 

контролю спротиву 

партнера при 

виконанні больового 

чи задушливого 

прийому;                        

– запізніле 

припинення 

больової чи 

задушливої дії після 

сигналу про здачу; 

– травма в результаті 

виконання прийому;   

– травма в результаті 

виконання прийому, 

після якої один із 

партнерів не зміг 

продовжити виступ 

веде до 

автоматичної 

дискваліфікації. 

Больовий прийом на 

суглоби ніг: 

викручуванням 

ступні на зовні та в 

середину, 

– недотримання 

напрямку виконання 

больового чи 

задушливого 

прийому;                        

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

прийому;                   

– травма в результаті 

виконання прийому;   

– травма в результаті 

виконання прийому, 

після якої один із 
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защемлення 

ахіллового 

сухожилля, 

стегнового м’яза; 

важіль коліна проти 

природної траєкторії 

згину; перегинання 

тазового суглобу 

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

чи задушливого 

прийому; 

– відсутність 

контролю спротиву 

партнера при 

виконанні больового 

чи задушливого 

прийому;                        

– запізніле 

припинення 

больової чи 

задушливої дії після 

сигналу про здачу; 

партнерів не зміг 

продовжити виступ 

веде до 

автоматичної 

дискваліфікації. 

Задушливі прийоми 

за допомогою 

передпліч; за 

допомогою ніг через 

руку; за допомогою 

одягу,                               

без скручування шиї 

та заламування 

хребта  

– недотримання 

напрямку виконання 

больового чи 

задушливого 

прийому;                        

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

чи задушливого 

прийому; 

– порушення 

координації рухів 

при переході від 

кидка до больового 

прийому;                   

– відсутність 

контролю спротиву 

партнера при 

виконанні больового 

чи задушливого 

прийому;                        

– запізніле 

припинення 

больової чи 

задушливої дії після 

сигналу про здачу; 

– травма в результаті 

виконання прийому;   

– травма в результаті 

виконання прийому, 

після якої один із 

партнерів не зміг 

продовжити виступ 

веде до 

автоматичної 

дискваліфікації. 

 

Таблиця 5. Система оцінювання техніки виконання кидків  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Середній рівень техніки (максимум 5 балів) 

Кидки з попереднім виведенням з рівноваги у відповідь на удар рукою або ногою,  

на спробу захоплення 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки 

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Кидок із списку 

кидків легкого рівня 

шляхом ривка 

суперника за ударну 

руку чи ногу, або за 

одяг чи голову 

– недотримання 

напрямку ривка;          

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрата контролю 

суперника при 

захопленні на ривок 

та переході від 

захоплення на 

кидок;                        

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 
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партеру; 

Кидок за допомогою 

поштовху суперника 

у відповідь на удар в 

тулуб, руку чи ногу 

– недотримання 

напрямку поштовху;          

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрата контролю 

при поштовху 

суперника та 

переході від 

поштовху на кидок;     

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;      

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Заведення суперника 

на кидок у відповідь 

на удар рукою чи 

ногою 

– недотримання 

напрямку заведення;          

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрата контролю 

при заведенні 

суперника та 

переході від 

заведення на кидок;   

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;      

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

 

Таблиця 6. Система оцінювання техніки виконання кидків  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Високий рівень техніки (максимум 6 бали) 

Комбінації технік із двох і більше кидків 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки 

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Больовий залом чи 

важіль з переходом 

на кидок і навпаки 

– недотримання 

напрямку переходу 

від залому чи важеля 

до кидка;                             

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

– втрата контролю 

суперника при 

переході від залому 

чи важеля на кидок;    

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

 – незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 
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виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

Кидок за допомогою 

стегон з переходом 

на кидок за 

допомогою ніг і 

навпаки 

– недотримання 

напрямку переходу 

від одного кидка до 

іншого;                             

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрата контролю 

суперника при 

переході від одного 

кидка до іншого;          

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;     

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Кидок за допомогою 

ніг з переходом на 

кидок за допомогою 

рук і навпаки 

– недотримання 

напрямку переходу 

від одного кидка до 

іншого;                             

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрата контролю 

суперника при 

переході від одного 

кидка до іншого;          

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;      

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Кидок за допомогою 

ніг з переходом на 

кидок за допомогою 

вертикального 

відриву і навпаки 

– недотримання 

напрямку переходу 

від одного кидка до 

іншого;                             

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрата контролю 

суперника при 

переході від одного 

кидка до іншого;           

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру; 

 – незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Кидок за допомогою 

рук з переходом на 

кидок за допомогою 

ніг чи стегна і 

навпаки 

– недотримання 

напрямку переходу 

від одного кидка до 

іншого;                             

– недотримання 

– втрата контролю 

суперника при 

переході від одного 

кидка до іншого;          

– неправильний вхід 

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              
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напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;      

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                      

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Кидок за допомогою 

вертикального 

відриву з переходом 

на кидок за 

допомогою ніг і 

навпаки 

– недотримання 

напрямку переходу 

від одного кидка до 

іншого;                             

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповна амплітуда 

кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрата контролю 

суперника при 

переході від одного 

кидка до іншого;           

– неправильний вхід 

в кидок і виконання 

його за рахунок 

сили, а не за рахунок 

техніки;                            

– відсутність 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;      

– незаплановані 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повна втрата 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Підготовка кидка за допомогою удару рукою чи ногою 

Назва техніки 

 Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Удар (або серія 

ударів) рукою + 

перехід на кидок 

вертикальним 

відривом 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповної 

амплітуди кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– втрати контролю 

суперника при 

переході від ударів 

до кидка;                             

– неправильного 

входу в кидок і 

виконання його за 

рахунок сили, а не за 

рахунок техніки;                            

– відсутності 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;              

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– незапланованих 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повної втрати 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Удар (або серія 

ударів) рукою + 

перехід на кидок за 

допомогою ніг та 

стегон 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               
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– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповної 

амплітуди кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

– втрати контролю 

суперника при 

переході від ударів 

до кидка;                             

– неправильного 

входу в кидок і 

виконання його за 

рахунок сили, а не за 

рахунок техніки;                            

– відсутності 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;               

– незапланованих 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повної втрати 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Удар (або серія 

ударів) рукою + 

перехід на кидок за 

допомогою рук 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповної 

амплітуди кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– втрати контролю 

суперника при 

переході від ударів 

до кидка;                             

– неправильного 

входу в кидок і 

виконання його за 

рахунок сили, а не за 

рахунок техніки;                            

– відсутності 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;               

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– незапланованих 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повної втрати 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Удар ногою + 

перехід на кидок 

вертикальним 

відривом 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповної 

амплітуди кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– втрати контролю 

суперника при 

переході від ударів 

до кидка;                             

– неправильного 

входу в кидок і 

виконання його за 

рахунок сили, а не за 

рахунок техніки;                            

– відсутності 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– незапланованих 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повної втрати 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 
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партеру;               

Удар ногою + 

перехід на кидок за 

допомогою ніг та 

стегон 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповної 

амплітуди кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– втрати контролю 

суперника при 

переході від ударів 

до кидка;                             

– неправильного 

входу в кидок і 

виконання його за 

рахунок сили, а не за 

рахунок техніки;                            

– відсутності 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру ;              

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– незапланованих 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повної втрати 

контролю над 

партнером;                

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Удар ногою + 

перехід на кидок за 

допомогою рук 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповної 

амплітуди кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

рівноваги при 

підготовці кидка; 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– втрати контролю 

суперника при 

переході від ударів 

до кидка;                             

– неправильного 

входу в кидок і 

виконання його за 

рахунок сили, а не за 

рахунок техніки;                            

– відсутності 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;              

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– незапланованих 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повної втрати 

контролю над 

партнером;                     

– травма в результаті 

виконання прийому. 

Удар ногою чи 

рукою + перехід на 

задушливий або 

больовий прийом 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– недотримання 

напрямку кидка;                   

– неповної 

амплітуди кидка;                              

– порушення стійки;     

– порушення 

координації при 

виведенні з 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– втрати контролю 

суперника при 

переході від ударів 

до кидка;                             

– неправильного 

входу в кидок і 

виконання його за 

рахунок сили, а не за 

неправильно 

вибрана дистанція 

переходу від ударів 

на кидок, що 

привело до:               

– незапланованих 

падіння при 

підготовці та 

найвищій амплітуді 

кидка;                              

– повної втрати 

контролю над 

партнером;                     
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рівноваги при 

підготовці кидка; 

рахунок техніки;                            

– відсутності 

контролю партнера у 

фінальній частині 

кидка при 

формуванні позиції 

партеру;               

– травма в результаті 

виконання прийому. 

 

Таблиця 7. Система оцінювання тактичних дій  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Легкий рівень техніки (максимум 4 бали) 

Захист від одиночних ударів рукою чи ногою з атакою ударами у відповідь та захист від 

спроби захоплення для виконання кидка чи задушливого (больового) прийому з 

контратакою у відповідь за допомогою кидка чи серії ударів з контролем партнера 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Захист від будь-

якого удару рукою 

за допомогою блоків 

зі списку та 

додатково за 

допомогою блоків з 

прихопленням з 

послідуючою 

контратакою 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від будь-

якого удару ногою 

за допомогою блоків 

зі списку та 

додатково за 

допомогою блоків з 

прихопленням, 

блоків двома 

передпліччями, 

відкидальних блоків 

з послідуючою 

контратакою 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від спроби 

захоплення на кидок 

за допомогою блоків 

зі списку та 

додатково за 

допомогою блоків з 

прихопленням, 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 
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блоків двома 

передпліччями, 

відкидальних блоків 

з послідуючою 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від спроби 

захоплення на 

задушливий чи 

больовий прийом за 

допомогою блоків зі 

списку та додатково 

за допомогою блоків 

з прихопленням, 

блоків двома 

передпліччями, 

відкидальних блоків 

з послідуючою 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Звільнення від 

захоплення на 

кидок, больовий чи 

задушливий прийом 

за допомогою ударів 

та кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

 

Таблиця 8. Система оцінювання тактичних дій  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Середній рівень техніки (максимум 5 бали) 

Захист від атаки з комбінацій ударів та кидків у виконанні одного чи декількох 

суперників з послідуючою позиційною та комбінаційною контратакою: 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Захист від серії 

ударів руками у 

виконанні одного 

суперника з 

контратакою за 

допомогою ударів, 

прихоплень та 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 
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кидків прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів ногами у 

виконанні одного 

суперника з 

контратакою за 

допомогою серії 

ударів, прихоплень 

та кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів руками та 

ногами у виконанні 

одного суперника з 

контратакою за 

допомогою серії 

ударів, прихоплень 

та кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів руками та 

захоплення на кидок 

у виконанні одного 

суперника з 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів ногами та 

захоплення на кидок 

у виконанні одного 

суперника з 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              
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контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів руками та 

ногами і  

захопленням на 

кидок у виконанні 

одного суперника з 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від атаки з 

декількох кидків у 

виконанні одного 

суперника з 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій; 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки;                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів руками у 

виконанні двох чи 

більше суперників з 

контратакою за 

допомогою ударів та 

прихоплень 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 
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для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                          

Захист від серії 

ударів ногами у 

виконанні двох чи 

більше суперників з 

контратакою за 

допомогою серії 

ударів та 

прихоплень 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                          

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів руками та 

ногами у виконанні 

двох чи більше 

суперників з 

контратакою за 

допомогою серії 

ударів та 

прихоплень 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                          

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів руками та 

захоплення на кидок 

у виконанні у 

виконанні двох чи 

більше суперників з 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 
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– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                          

комбінації. 

Захист від серії 

ударів ногами та 

захоплення на кидок 

у виконанні двох чи 

більше суперників з 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                          

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від серії 

ударів руками та 

ногами і  

захопленням на 

кидок у виконанні 

двох чи більше 

суперників з 

контратакою за 

допомогою ударів та 

кидків 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                          

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від атаки з 

декількох кидків у 

виконанні двох чи 

більше суперників з 

контратакою за 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

неправильно 

вибрана дистанція та 

час переходу в 

контратаку, що 

привело до:                   

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              
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допомогою ударів та 

кидків 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                          

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                           

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

 

Таблиця 9. Система оцінювання тактичних дій  

на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Високий рівень техніки (максимум 6 балів +) 

Захист від атаки одного чи декількох суперників, яка виконується з використанням 

побутових предметів та предметів одягу, імітаційної холодної та вогнепальної не 

бойової зброї, з використанням елементів забороненої техніки, елементів акробатики 

та послідуючою позиційною та комбінаційною контратакою з використанням тих же 

елементів та розбиванням предметів: 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Безпомилково  

(+0.25 балу) 

незначні помилки  

(-0.0 балу) 

Значні та грубі 

помилки  

(-0.5 балу) 

Захист від атаки 

одного суперника чи 

декількох по черзі 

чи одночасно з 

використанням 

побутових предметів 

та предметів одягу 

-правильно вибрані 

час та дистанція для 

захисту і 

контратаки;               

– перехід в 

контратаку відбувся 

з нарощуванням 

темпу;                        

– удари чи кидки 

виконувались з 

правильної дистанції 

та з контролем 

виконання;                     

– перехід до атаки 

другого суперника 

відбувався без 

зупинки темпу;             

– предмети одягу чи 

побуту 

використовувались 

гармонійно та 

ефектно і ефективно; 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому; 

травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння; зупинки 
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проведення 

комбінації; 

незаплановане 

випускання 

предметів. 

Захист від атаки 

одного суперника чи 

декількох по черзі 

чи одночасно з 

використанням 

імітаційної холодної 

зброї 

– правильно вибрані 

час та дистанція для 

захисту і 

контратаки;               

– перехід в 

контратаку відбувся 

з нарощуванням 

темпу;                        

– удари чи кидки 

виконувались з 

правильної дистанції 

та з контролем 

виконання;                     

– перехід до атаки 

другого суперника 

відбувався без 

зупинки темпу;             

– предмети 

імітаційної холодної 

зброї 

використовувались 

гармонійно та 

ефектно і ефективно; 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                                          

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння; зупинки 

проведення 

комбінації;                     

– незаплановане 

випускання  

імітаційної холодної 

зброї. 

Захист від атаки 

одного суперника чи 

декількох по черзі 

чи одночасно з 

використанням 

вогнепальної не 

бойової зброї 

– правильно вибрані 

час та дистанція для 

захисту і 

контратаки;               

– перехід в 

контратаку відбувся 

з нарощуванням 

темпу;                        

– удари чи кидки 

виконувались з 

правильної дистанції 

та з контролем 

виконання;                     

– перехід до атаки 

другого суперника 

відбувався без 

зупинки темпу;             

– предмети 

вогнепальної не 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 
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бойової зброї 

використовувались 

гармонійно та 

ефектно і ефективно; 

поведінці при цьому;                                                          

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;              

– зупинки 

проведення 

комбінації;                     

– незаплановане 

вогнепальної не 

бойової зброї. 

Захист від атаки 

одного суперника чи 

декількох по черзі 

чи одночасно з 

використанням 

елементів 

забороненої техніки 

– правильно вибрані 

час та дистанція для 

захисту і 

контратаки;               

– перехід в 

контратаку відбувся 

з нарощуванням 

темпу;                        

– удари чи кидки 

виконувались з 

правильної дистанції 

та з контролем 

виконання;                     

– перехід до атаки 

другого суперника 

відбувався без 

зупинки темпу;             

– елементи 

забороненої техніки 

використовувались 

гармонійно та 

ефектно і ефективно 

з повним контролем 

впливу на 

суперника; 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                                          

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;                

– зупинки 

проведення 

комбінації. 

Захист від атаки 

одного суперника чи 

декількох по черзі 

чи одночасно з 

використанням 

елементів 

акробатики 

– правильно вибрані 

час та дистанція для 

захисту і 

контратаки;               

– перехід в 

контратаку відбувся 

з нарощуванням 

темпу;                        

– удари чи кидки 

виконувались з 

правильної дистанції 

та з контролем 

виконання;                     

– перехід до атаки 

другого суперника 

відбувався без 

неправильно вибрані 

дистанція та час для 

захисту, що привело 

до:                                     

– нечіткого та 

несвоєчасного 

виконання блоків та 

прихоплень;                             

– додаткових 

захисних дій;                                     

неправильно 

вибрана дистанція та 

темпо-ритміка  

роботи, що привело 

до:                              

– неправильної 

траєкторії ударів;          

– невлучання в ціль;    

– прийняття 

незручної позиції 

для контратаки;                    

– додаткової 

підготовки 

контратаки відносно 

іншого суперника 

(чи суперників);                   
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зупинки темпу;             

– елементи 

акробатики 

використовувались 

гармонійно та 

ефектно і ефективно 

з повним контролем 

впливу на 

суперника; 

– відкритої позиції 

для атаки другого 

суперника і пасивній 

поведінці при цьому;                                                          

– травми партнера;      

– втрати контролю й 

незапланованого 

падіння;           

– зупинки 

проведення 

комбінації;                     

– незаплановане 

випускання 

предметів. 

 

Таблиця 10. Система оцінювання додаткових показників (акробатика, 

координація, сконцентрованість) на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Легкий рівень техніки (максимум 4 бали) 

Виконання кожним спортсменом окремо акробатичних елементів зі списку 

(максимум 2 бали): 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Перекиди, 

перевертання, 

кульбіти 

– відхилення від 

напрямку перекиду 

чи перевертання;         

– виконання техніки 

за рахунок сили без 

стартового імпульсу;   

– не чітке 

приземлення, без 

падіння;  

– приземлення на 

незаплановану точку 

чи кінцівку;                      

– падіння на спину 

чи на коліна на будь-

якій стадії 

виконання. 

«колесо» через дві та 

одну руку 

– відхилення від 

напрямку виконання 

«колеса»;                         

– виконання техніки 

за рахунок сили без 

стартового імпульсу;   

– не чітке 

приземлення, без 

падіння; 

– зігнуті в колінах 

ноги при виконанні; 

– падіння на спину 

чи на коліна на будь-

якій стадії 

виконання. 

Фляки, рондати, 

сальто 

– відхилення від 

напрямку виконання 

фляку, рондату чи 

сальто;                              

– виконання техніки 

за рахунок сили без 

стартового імпульсу;   

– не чітке 

приземлення, без 

падіння; 

– приземлення на 

незаплановану точку 

чи кінцівку;                      

– падіння на спину 

чи на коліна на будь-

якій стадії 

виконання. 
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Таблиця 11. Система оцінювання додаткових показників (акробатика, 

координація, сконцентрованість) на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Середній рівень техніки (максимум 5 балів) 

 Виконання комбінацій акробатичних елементів зі списку (в парі чи команді 

синхронне), імітаційна робота атаки та захисту з предметами зі списку, в тому числі 

розбивання предметів: 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Фляки, рондати, 

кульбіти, сальто – 

виконання в 

комбінаціях 

– відхилення від 

напрямку виконання 

фляку, рондату чи 

сальто;                              

– виконання техніки 

за рахунок сили без 

стартового імпульсу;   

– не чітке 

приземлення, без 

падіння; 

– приземлення на 

незаплановану точку 

чи кінцівку;                      

– падіння на спину 

чи на коліна на будь-

якій стадії 

виконання. 

Фляки, рондати, 

кульбіти, сальто 

синхронне 

виконання в парі чи 

команді 

– відхилення від 

напрямку виконання 

фляку, рондату чи 

сальто;                              

– виконання техніки 

за рахунок сили без 

стартового імпульсу;   

– не чітке 

приземлення, без 

падіння; 

– приземлення на 

незаплановану точку 

чи кінцівку;                      

– падіння на спину 

чи на коліна на будь-

якій стадії 

виконання. 

Розбивання 

зафіксованих брусів 

та дошок 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару, 

але предмет при 

цьому вдалося 

розбити з першої 

спроби;                            

– занадто мала 

товщина предметів: 

товщина менша за    

25 мм для 

спортсменів 

професійного класу; 

– розбивання 

предметів з 

використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що дозволило 

розбити предмет з 

другої спроби; 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару та 

з використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що не дало 

змоги розбити 

предмет з двох 

спроб. 

Розбивання 

зафіксованої цегли, 

черепиці 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару, 

але предмет при 

цьому вдалося 

розбити з першої 

спроби;                            

– занадто мала 

– розбивання 

предметів з 

використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що дозволило 

розбити предмет з 

другої спроби; 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару та 

з використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що не дало 

змоги розбити 
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кількість предметів: 

кількість менша за 

11 сірих або 8 

червоних черепиць 

або 1 червона цегла 

для спортсменів 

професійного класу; 

предмет з двох 

спроб. 

Розбивання 

зафіксованого 

шлакоблоку та гіпсу 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару, 

але предмет при 

цьому вдалося 

розбити з першої 

спроби;                            

– занадто мала 

товщина та кількість  

предметів: гіпс 

товщиною більшою 

за 120 мм або 1 

шлакоблок для 

спортсменів 

професійного класу; 

– розбивання 

предметів з 

використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що дозволило 

розбити предмет з 

другої спроби; 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару та 

з використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що не дало 

змоги розбити 

предмет з двох 

спроб. 

Розбивання 

зафіксованих 

жердин та палиць 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару, 

але предмет при 

цьому вдалося 

розбити з першої 

спроби;                            

– занадто мала 

товщина предметів: 

товщина менша за    

30 мм для 

спортсменів 

професійного класу; 

– розбивання 

предметів з 

використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що дозволило 

розбити предмет з 

другої спроби; 

– розбивання 

предметів за 

короткою 

амплітудою удару та 

з використанням 

недостатньої 

швидкості та сили 

удару, що не дало 

змоги розбити 

предмет з двох 

спроб. 

 

Таблиця 12. Система оцінювання додаткових показників (акробатика, 

координація, сконцентрованість) на змаганнях у розділі «Самозахист» 
 

Високий рівень техніки (максимум 6 балів) 

Виконання складних координаційних, акробатичних елементів та розбивання 

предметів зі списку у поєднанні з бойовими елементами: 

Назва техніки Класифікація помилок при виконанні 

Безпомилково  

(+0.25 балу) 

Незначні помилки  

(-0.0 балу) 

Значні та грубі 

помилки  

(-0.5 балу) 

Розбивання палиць 

та жердин при 

контратаці об 

атакуючого 

– правильно вибрана 

дистанція;                       

– правильно 

виконана техніка з 

помітною 

– не правильно 

виконана техніка з 

недостатньою  

потужністю та  

амплітудою;                     

– не правильно 

вибрана дистанція 

для розбивання, 

недостатня 

потужність при 
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потужністю та 

великою 

амплітудою; 

– правильно вибрана 

дистанція,                      

правильно виконана 

техніка з помітною 

потужністю та 

великою 

амплітудою, але 

предмет (більший за 

звичайні стандарти) 

залишився не 

розбитим після двох 

і більше спроб; 

виконанні, 

стандартний 

предмет при цьому 

не розбитий, 

повторні спроби 

відсутні. 

Розбивання 

предметів зі списку 

п.6 при контратаці в 

руках у атакуючого  

– правильно вибрана 

дистанція;                       

– правильно 

виконана техніка з 

помітною 

потужністю та 

великою 

амплітудою; 

– не правильно 

виконана техніка з 

недостатньою  

потужністю та  

амплітудою;                  

– правильно вибрана 

дистанція,                      

правильно виконана 

техніка з помітною 

потужністю та 

великою 

амплітудою, але 

предмет (більший за 

звичайні стандарти) 

залишився не 

розбитим після двох 

і більше спроб; 

– не правильно 

вибрана дистанція 

для розбивання, 

недостатня 

потужність при 

виконанні, 

стандартний 

предмет при цьому 

не розбитий, 

повторні спроби 

відсутні. 

Розбивання 

предметів зі списку 

п.6 при виконанні 

акробатичного 

елементу 

– правильно вибрана 

дистанція;                       

– правильно 

виконана техніка з 

помітною 

потужністю та 

великою 

амплітудою;              

– розбивання 

предметів зі списку 

при виконанні 

акробатичного 

елементу в 

контратаці; 

– не правильно 

виконана техніка з 

недостатньою  

потужністю та  

амплітудою;                  

– правильно вибрана 

дистанція,                      

правильно виконана 

техніка з помітною 

потужністю та 

великою 

амплітудою, але 

предмет (більший за 

звичайні стандарти) 

залишився не 

розбитим після двох 

і більше спроб; 

– не правильно 

вибрана дистанція 

для розбивання, 

недостатня 

потужність при 

виконанні, 

стандартний 

предмет при цьому 

не розбитий, 

повторні спроби 

відсутні. 

Виконання силових 

та статичних вправ у 

поєднанні з 

акробатичними та 

бойовими вправами 

– виконання 

статичних чи 

силових вправ за 

правильною 

траєкторією з чітким 

переходом до 

динамічних 

прийомів, 

– виконання 

статичних чи 

силових вправ з 

другої спроби, 

перехід до 

динамічних вправ 

потребував 

додаткової 

– виконання 

статичних чи 

силових вправ 

привів до зупинки 

комбінації. 
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акробатичних та 

бойових комбінацій;  

підготовки; 
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РОЗДІЛ 8. РОЗДІЛ ЗМАГАНЬ «ФОРМА» 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1. Форма – послідовне виконання підготовчих формалізованих 

спарингових комбінацій бойового хортингу, пов'язаних між собою на 

принципах ведення сутички з одним або декількома суперниками. Форми (від 

слова «формувати») сформовані на базі основних стійок, пересувань, блоків та 

ударів руками і ногами, які виконують як навчально-тренувальну так і 

демонстраційну функцію. Одною із різновидів офіційних демонстрацій форм є 

змагання. 

2. Змагання з бойового хортингу в розділі «Форма» – «Form» проводяться 

з метою вдосконалення спарингових комбінацій, еталонного зразка техніки 

бойового хортингу для запам'ятання, копіювання та навчання основних базових 

форм учасниками змагання. Принцип навчання бойовому хортингу на основі 

форм полягає в тому, що повторюючи форму багато разів, спортсмен привчає 

своє тіло до певного способу рухів, які тренуваннями виводить на 

підрозумовий рівень. Якщо спортсмен попадає в реальну бойову ситуацію 

сутички, то все тіло, руки, ноги, тулуб, сформовані ударні частини рук та ніг 

працюють впевнено і самостійно на основі рефлексів, надбаних таким 

багаторазовим повторенням форм. 

3. Форма одягу для участі в змаганні у розділі «Форма» – хортовка 

(куртка з поясом і штани) – Combat Horting Suit. Участь у змаганні в іншому 

одязі не допускається. 

 

Стаття 2. Розряди змагань 

1. Змагання проводяться в особистому і парному розрядах. Учасники, які 

виконують форми самостійно один за одним, в послідовності згідно протоколу 

жеребкування виходять на стартове місце. Змагання проводиться особисте і 

парне, при підсумках змагань зайняті місця розподіляються між учасниками, 

які відповідно набрали більшу кількість балів при оцінці. 

 

Стаття 3. Система проведення змагань 

1. Змагання у розділі «Форма» проводяться: 

1) за змішаною системою, яка включає обов'язкову (призначену форму) і 

довільну (форму вільну на вибір) програми, або довільною програмою; 

2) форми, виконувані в обов'язковій і довільній програмі, мають 

відповідати прийнятим у стилі бойового хортингу стандартам. Зміни не 

допускаються. Виключення становлять змагання у відкритій категорії, в якій 

допускаються особисті форми, розроблені учасниками самостійно; 

3) за змішаною системою, за обов'язковою (призначені форми) і 

довільною (форми вільні на вибір) програмами, перше коло змагань 

проводиться за обов'язковою програмою, друге і третє коло – за довільною 

програмою; 

4) в обов'язковій програмі учасники (команди) виконують форми з 

офіційного переліку форм, затвердженого Суддівською колегією Федерації; 
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5) у довільній програмі учасники (команди) виконують будь-які форми за 

власним вибором зі списку офіційного переліку форм, затвердженого 

Суддівською колегією Федерації. 

 

Стаття 4. Устаткування місця змагань у розділі «Форма» 

1. Місце змагань: 

1) майданчик для змагань з форм має бути горизонтальним і рівним; 

2) майданчик для змагань з форм відповідає за розмірами майданчику в 

розділі «Рукопашна сутичка», за винятком внутрішньої розмітки; 

3) лінія для виконання форми знаходиться на відстані 2 м від центру. Білі 

лінії розмітки наносяться довжиною 0.5 м і шириною 5 см, що позначають 

вихідне місце для учасника; 

4) в ході оцінювання змагань з форм у парному розряді положення для 

учасників пари знаходяться на відстані 2 м від центру і 3 м одна від одної. 

2. Вимоги до місця змагань: 

1) підлога майданчика для змагань має бути гладкою, з дерева чи іншого 

матеріалу, що має такі ж характеристики; 

2) температура повітря під час проведення змагань має бути не нижче 

+18°С, але не вище +27°С, відносна вологість повітря 50–70%. Вентиляція має 

забезпечувати триразовий обмін повітря за годину; 

3) освітленість майданчика має бути рівномірною і становити не менше 

600 люкс. Майданчик освітлюється зверху світильниками відбитого чи 

розсіяного світла. Світильники розсіяного світла мають захисну сітку; 

4) рекламні щити розміщуються за периметром майданчика, не ближче 

2 м від його меж; 

5) глядачі мають знаходитися не ближче 3 м від межі майданчика. 

3. Допоміжне устаткування, інвентар, документація: 

1) у місці проведення змагань має бути встановлене наступне допоміжне 

устаткування: 

– столи суддівської колегії, секретаріату, лікаря; 

– необхідна кількість стільців для суддів і осіб, що забезпечують 

змагання; 

– інформаційні табло; 

2) організація, відповідальна за проведення змагань, має надати в 

розпорядження Суддівської колегії наступний інвентар і документацію: 

– комплект табличок з оцінками встановленого зразка по 5 штук на 

кожний майданчик; 

– жовту і червону картки встановленого зразка для Рефері, які він 

демонструє учаснику при оголошенні офіційного попередження чи 

дискваліфікації; 

– секундоміри і мікрофони в необхідній кількості; 

– номери учасників встановленого зразка в необхідній кількості; 

– таблички з назвами форм встановленого зразка по 1 комплекту на 

кожний майданчик; 
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– червоний мішечок з червоною стрічкою для викидання на хорт 

Секундантом (тренером) при зупинці виступу і поданні Протесту по одному на 

кожному майданчику; 

– передбачену Правилами офіційну суддівську документацію в 

необхідній кількості, табло, ноутбуки, принтери, папір, канцелярські товари. 

 

Стаття 5. Класифікація змагальних форм 

За змістом використання всі програмні форми окрім показових 

поділяються на захисні і атакувальні. Всього існує 6 захисних, 6 атакувальних 

форм. 

За складністю виконання та поступовості вивчення існує 12 комплексних 

форм. 

Кожна форма бойового хортингу має свою скорочену позначку згідно її 

назви і призначення (наприклад: «МА» – майстерська атакувальна), та 

порядковий номер від 1 до 12, яким вона позначається у Регламенті змагань. 

Кваліфікаційне поділення форм за розділами: прості базові, складні базові 

і вищі форми: 

Розділ «Прості базові форми» має шість форм (3 захисні і 

3 атакувальні): 

1. Форма «Перша захисна» (1–З), виконується під рахунок і самостійно. 

2. Форма «Перша атакувальна» (1–А), виконується під рахунок і 

самостійно. 

3. Форма «Друга захисна» (2–З). 

4. Форма «Друга атакувальна» (2–А). 

5. Форма «Третя захисна» (3–З). 

6. Форма «Третя атакувальна» (3–А). 

Розділ «Складні базові форми» має чотири форми (2 інструкторські і 

2 майстерські): 

7. Форма «Інструкторська захисна» (І–З). 

8. Форма «Інструкторська атакувальна» (І–А). 

9. Форма «Майстерська захисна» (М–З). 

10. Форма «Майстерська атакувальна» (М–А). 

Розділ «Вищі форми» має дві форми: 

11. Форма «Вища захисна» (В–З). 

12. Форма «Вища атакувальна» (В–А). 

 

Стаття 6. Принципи оцінки якості виконання форм 

В загальну оцінку якості виконання форм учасником змагання 

включаються такі принципи: 

– дотримання етикету бойового хортингу; 

– знання техніки, темп техніки («рівень техніки»); 

– моменти напруження сили («концентрація сили»); 

– контроль дихання. 

1. Дотримання етикету бойового хортингу (поведінка на змагальному 

майданчику). 
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Судді слідкують за правильністю виходу спортсмена на хорт, знанням 

спортсменом назви заданої форми, реагуванням на зауваження (якщо такі 

мають місце), виконанням загальноприйнятих вітань, виходом з території 

хорту. 

2. Знання техніки (геометрія та рівновага стійок, статичні положення 

кінцівок при блокуваннях та нанесенні ударів, додержання рівнів атак). 

Судді оцінюють впевненість виконання базових рухів (ударів, блоків, 

переміщень), послідовність кроків при виконанні певної форми, статичні 

положення кінцівок при виконанні окремих дій, правильність формування 

ударних частин кінцівок. 

3. Темп техніки (зміна швидкостей при виконанні імітувань захисту і 

атаки). 

Судді оцінюють здатність учасника змінювати темп технік, контролювати 

низькі і високі моменти форми, находити і балансувати моменти швидкості та 

повільності технічних дій. 

4. Моменти напруження сили (зміна напружень при виконанні 

імітувань захисту і атаки). 

Судді оцінюють здатність учасника змінювати моменти напруження і 

концентрації сили при переході від захисної до атакуючої техніки, виконувати 

рухи швидко та повільно в розслабленому та напруженому стані, здатність 

демонструвати високі напруження, якими спортсмен володіє, досягаючи 

найвищої відмітки в необхідних крапках фокусування енергії. 

5. Контроль дихання (координація вдихів і видихів при виконанні 

імітувань захисту й атаки). 

Судді оцінюють правильність дихання спортсмена відносно до темпу 

рухів і моменту напруження сили при виконанні форм, його аналіз відносно 

правильного вибору часу для вдиху та видиху, загальну координацію 

затримання, різких та повільних видихів дихання на протязі виконання всіх 

завданих технік певної форми. 

 

Стаття 7. Учасники змагань 

1. Змагання в розділі «Форма» в особистому і парному розряді 

проводяться серед учасників чоловічої і жіночої статі окремо. 

2. Вікові групи відповідають зазначеним у розділі 4 дійсних Правил. 

3. Допуск учасників до змагань в розділі «Форма» – «Form», їх права і 

обов'язки визначаються даними Правилами у розділі 4. 

4. Усі змагання проводяться в три кола. Під час змагань учасники мають 

виконати в перших двох колах, зазначені в Регламенті змагань, дві обов'язкові 

форми. В третьому колі учасники виконують одну форму на власний вибір 

відповідно до Програми розділу «Форма». 

5. У першому колі учасники виступають у порядку, визначеному 

жеребкуванням. 

6. В другому і третьому колах учасники виступають у порядку, 

визначеному сумою набраних балів (найменша сума – перший і далі за 

зростанням). 
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7. До змагань серед юніорів 16–17 років допускаються кадети 14–

15 років. 

8. До місцевих і всеукраїнських змагань, чемпіонатів областей, Кубку 

України, чемпіонату України серед молоді (чоловіки, жінки) та серед дорослих 

18 років і старші (чоловіки, жінки) допускаються юніори та юніорки 16–

17 років, які є чемпіонами і призерами обласних та всеукраїнських змагань у 

своїй віковій групі. 

9. Змагання в розділі «Форма» можуть проводитись між суміжними 

віковими групами (дітей 6–7 років та молодших юнаків 8–9 років; молодших 

юнаків 8–9 років та юнаків 10–11 років; юнаків 10–11 років та старших юнаків 

12–13 років; старших юнаків 12–13 років та кадетів 14–15 років; кадетів 14–

15 років та юніорів 16–17 років; юніорів 16–17 років та молоді 18–23 роки, 

юніорів 16–17 років та дорослих 18 років і старші), якщо про це зазначено у 

Регламенті змагань. 

11. У залежності від кваліфікаційного рівня учасників (ранків) форми 

розділені на 3 категорії складності: початківська категорія, категорія 

спортивного вдосконалення, майстерська категорія. 

 

Стаття 8. Категорійність змагань 

1. Змагання у розділі «Форма» у залежності від кваліфікаційного рівня 

учасників (ступенів) форми, за якими, у відповідності до спортивної підготовки 

учасників проводяться змагання, розділені на 3 категорії складності:  

– початківська категорія;  

– категорія спортивного вдосконалення; 

– майстерська категорія. 

2. Форми, які є в програмі виконання на змаганнях, підрозділяються на 

2 групи: 

– обов'язкові форми «Обов'язкові»; 

– форми на вибір «Вільні». 

Початківська категорія: 

В початківській категорії змагаються спортсмени з 1 учнівського по 

6 учнівський ранк. Також можуть брати участь особи, які не мають офіційного 

ступеню (ранка) бойового хортингу, але знають і вміють виконувати 

обумовлені форми. 

При складанні Регламенту змагань формами початківської категорії 

можуть бути: 

а) обов'язкові форми: 

1. Форма «Перша захисна» (1–З), виконується під рахунок і самостійно. 

2. Форма «Перша атакувальна» (1–А), виконується під рахунок і 

самостійно. 

б) форма вільна на вибір: 

1. Форма «Друга захисна» (2–З). 

2. Форма «Друга атакувальна» (2–А). 

Максимальна оцінка у початківській категорії – 4 бали. 

Категорія спортивного вдосконалення: 
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В категорії спортивного вдосконалення змагаються спортсмени з 

5 учнівського по 1 майстерський ранк. 

При складанні Регламенту змагань формами категорії спортивного 

вдосконалення можуть бути: 

а) обов'язкові форми: 

1. Форма «Друга захисна» (2–З). 

2. Форма «Друга атакувальна» (2–А). 

3. Форма «Третя захисна» (3–З). 

6. Форма «Третя атакувальна» (3–А). 

б) форма вільна на вибір: 

1. Форма «Інструкторська захисна» (І–З). 

2. Форма «Інструкторська атакувальна» (І–А). 

3. Форма «Майстерська захисна» (М–З). 

4. Форма «Майстерська атакувальна» (М–А). 

Максимальна оцінка у категорії спортивного вдосконалення – 5 балів. 

Майстерська категорія: 

В майстерській категорії змагаються спортсмени з 9 учнівського ранку і 

вище. 

При складанні Регламенту змагань формами майстерської категорії 

можуть бути: 

а) обов'язкові форми: 

1. Форма «Інструкторська захисна» (І–З). 

2. Форма «Інструкторська атакувальна» (І–А). 

3. Форма «Майстерська захисна» (М–З). 

4. Форма «Майстерська атакувальна» (М–А). 

б) форма вільна на вибір: 

1. Форма «Майстерська захисна» (М–З). 

2. Форма «Майстерська атакувальна» (М–А). 

3. Форма «Вища захисна» (В–З). 

4. Форма «Вища атакувальна» (В–А). 

Максимальна оцінка у майстерській категорії – 6 балів. 

2. На національних та регіональних змаганнях серед дітей, молодших 

юнаків та дівчат проводяться кваліфікаційні змагання в розділі «Форма» в 

початківській категорії складності. 

3. На національних змаганнях серед кадетів і кадеток, юніорів та юніорок 

проводяться кваліфікаційні змагання в розділі «Форма» в категорії спортивного 

вдосконалення. 

4. На національних змаганнях серед молоді та дорослих проводяться 

кваліфікаційні змагання в розділі «Форма» у майстерській категорії складності. 

 

Стаття 9. Суддівська колегія змагання 

1. Усі дії Оргкомітету змагань, а також склад і дії Суддівської колегії й 

Спостерігача змагань відповідають зазначеним у розділі «Рукопашна сутичка» 

даних Правил. 

2. Змагання в розділі «Форма» обслуговує бригада у складі Арбітра хорту, 

заступника Арбітра та чотирьох Бічних суддів. 
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3. Арбітр хорту розташовується за столом Арбітра з лівої сторони разом із 

заступником, керує чотирма Бічними суддями, виносить рішення стосовно 

виконання учасниками форм, демонструючи кількість балів, що указується на 

суддівській таблиці. 

4. Секретар хорту розміщується за столом праворуч від Арбітра, веде 

підрахунок і узагальнення оцінок Бічних суддів та Арбітра, веде протокол 

змагання. 

5. Бічні судді розташовуються на стільцях по всіх чотирьох кутах хорту, 

мають суддівські таблиці для винесення рішень. Мають право на обдумування 

рішення не більше 20 (двадцяти) с після команди Арбітра хорту «Суддівське 

рішення» – «Judge-Result!». 

6. У випадку нестачі суддів, що володіють ліцензією суддівства в даному 

розділі, можливе скорочення бригади до 3 (трьох) осіб: Арбітра хорту та 

2 (двох) Бічних суддів. 

7. Для прискорення визначення оцінки виконання форми (кількість балів) 

учасника, заступнику Арбітру хорту дозволяється використовувати електронну 

обчислювальну техніку. 

 

Стаття 10. Регламент проведення змагань за віковими групами 

Змагання у віковій групі 6–7 років 

Розряди змагань у віковій групі 6–7 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 6–7 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 6–7 років; 

У віковій групі 6–7 років за регламентом виконуються форми: 

1 коло – Форма «Перша захисна»; 

2 коло – Форма «Перша атакувальна»; 

3 коло – Форма вільна на вибір серед таких: «Друга захисна», «Друга 

атакувальна». 

Змагання у віковій групі 8–9 років 

Розряди змагань у віковій групі 8–9 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 8–9 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 8–9 років; 

У віковій групі 8–9 років за регламентом виконуються форми: 

1 коло – Форма «Перша захисна»; 

2 коло – Форма «Перша атакувальна»; 

3 коло – Форма вільна на вибір серед таких: «Друга захисна», «Друга 

атакувальна». 

Змагання у віковій групі 10–11 років 

Розряди змагань у віковій групі 10–11 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 10–11 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 10–11 років; 

У віковій групі 10–11 років за регламентом виконуються форми: 

1 коло – Форма «Перша захисна»; 

2 коло – Форма «Перша атакувальна»; 

3 коло – Форма вільна на вибір серед таких: «Друга захисна», «Друга 

атакувальна». 
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Змагання у віковій групі 12–13 років 

Розряди змагань у віковій групі 12–13 років: 

1. Особистий розряд серед юнаків – хлопці 12–13 років; 

2. Особистий розряд серед юнаків – дівчата 12–13 років; 

У віковій групі 12–13 років за регламентом виконуються форми: 

1 коло – Форма «Друга захисна»; 

2 коло – Форма «Друга атакувальна»; 

3 коло – Форма вільна на вибір серед таких: «Третя захисна», «Третя 

атакувальна». 

Змагання у віковій групі: кадети і кадетки 14–15 років 

Розряди змагань у віковій групі кадети і кадетки 14–15 років: 

1. Особистий розряд серед кадетів 14–15 років; 

2. Особистий розряд серед кадеток 14–15 років; 

У віковій групі кадети і кадетки 14–15 років за регламентом виконуються 

форми: 

1 коло – Форма «Друга захисна»; 

2 коло – Форма «Друга атакувальна»; 

3 коло – Форма вільна на вибір серед таких: «Третя захисна», «Третя 

атакувальна». 

Змагання у віковій групі: юніори і юніорки 16–17 років 

Розряди змагань у віковій групі юніори і юніорки 16–17 років: 

1. Особистий розряд серед юніорів 16–17 років; 

2. Особистий розряд серед юніорок 16–17 років; 

У віковій групі юніори і юніорки 16–17 років за регламентом 

виконуються форми: 

1 коло – Форма «Третя захисна»; 

2 коло – Форма «Третя атакувальна»; 

3 коло – Форма вільна на вибір серед таких: «Інструкторська захисна», 

«Інструкторська атакувальна». 

Змагання у вікових групах: молодь 18–23 роки (чоловіки, жінки), 

дорослі 18 років і старші (чоловіки, жінки) 

Розряди змагань у віковій групі серед молоді 18–23 роки, дорослих 

чоловіків і жінок 18 років і старші: 

1. Особистий розряд серед молоді 18–23 роки, дорослих чоловіків 

18 років і старші; 

2. Особистий розряд серед молоді 18–23 роки, дорослих жінок 18 років і 

старші; 

У віковій групі серед молоді 18–23 роки, дорослих чоловіки і жінки 

18 років і старші за регламентом виконуються форми: 

1 коло – Форма «Третя захисна»; 

2 коло – Форма «Третя атакувальна»; 

3 коло – Форма вільна на вибір серед таких: «Інструкторська захисна», 

«Інструкторська атакувальна». 

До участі в змаганнях розділу «Форма» в особистому і парному розрядах 

серед молоді 18–23 роки (чоловіки, жінки), дорослих 18 років і старші 
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(чоловіки, жінки) допускаються спортсмени і спортсменки юніорського віку 

16–17 років. 

 

Стаття 11. Суддівство змагань у розділі «Форма» 

1. Після команди учаснику «Приготуватися!» – «Begin!», до початку 

виходу на змагальний майданчик, при оголошенні прізвища учасника, 

спортсмен підходить до краю хорту посередині між Бічними суддями обличчям 

до Арбітра хорту. 

2. Сигнал спортсмену для заходу на хорт і вихід з хорту дає Арбітр 

підйомом руки вверх. 

Після отримання сигналу про дозволення заходу на хорт, спортсмен 

робить уклін етикету, заходить на хорт, займає стартове місце початку форми 

приймаючи стійку етикету, самостійно починає, виконує і закінчує виконання 

форми прийняттям стійки етикету. 

3. Після закінчення спортсменом виконання форми, Арбітр хорту подає 

команду «Рішення суддів!» – «Judge-Result!», і разом із Бічними суддями 

демонструє кількість балів учасника підняттям суддівської таблиці. 

4. Суддівська таблиця для визначення оцінки учасників змагань в розділі 

«Форма» виготовляється з заламінованих листів паперу формату А–4, 

скріплених між собою канцелярською пружиною для відкидання, на яких 

зображені і послідовно скріплені цифри від 0 до 6, на таблиці також є позначка 

0.25, 0.5, 0.75 балів. 

5. Всі Бічні судді піднімаючи таблицю із цифрою (від 1 до 6) або з 

позначкою 0.25, 0.5, 0.75 балів, показують кількість балів спочатку Арбітру 

хорту, який по черзі (починаючи з лівого ближнього кута), записує результат і 

виводить загальну оцінку всієї бригади, після глядачам, розвернувши таблицю 

обличчям в протилежну сторону. 

6. Переконавшись що Секретар врахував всі оцінки суддів, Арбітр хорту 

дає команду «Стоп!» – «Stop!» закінчити і піднімає руку, сигналізуючи 

учаснику про вихід з хорту. 

7. Після команди «Стоп!» – «Stop!» Бічним суддям дозволено опустити 

суддівські таблиці, а учасник спиною вперед підходить до краю змагального 

майданчика в тому місці, де заходив, робить традиційний знак поваги 

(покладення правого кулаку на серце з невеличним уклоном голови) у 

напрямку столу Арбітра і виходить з хорту. 

9. Якщо виконана форма не відповідає Правилам або мають місце якісь 

великі неточності в її виконанні, Арбітр має повноваження скликати Бічних 

суддів на оперативну суддівську нараду до офіційного винесення рішення, 

після чого Суддівська бригада виносить офіційне рішення суддівськими 

таблицями. 

10. Якщо учасник дискваліфікується, Суддівська бригада зараховує йому 

оцінку 0 балів або «Без оцінки!» – «Non-Ball!» і заносить її в офіційний 

протокол змагань. 
 

Суддівські команди Арбітра хорту при суддівстві змагань 
 

№ Команда Арбітру Зміст виконання 
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1. «Begin!» «Готуватись до початку!» 

2. «Judge-Result!» «Рішення суддів!» 

3. «Technic-Result» «Рівень техніки» 

4. «Power-Result» «Оцінка Сили» 

5. «Stop!» «Опустити таблиці!» 

6. «Non-Ball» «Без оцінки» 

 

Стаття 12. Процедура визначення оцінок суддями 

1. Виконання форми має відповідати еталону та вимогам, наведеним у 

відповідних посібниках, підручниках та відеоматеріалах. 

2. Для оцінки виконаної учасником форми, судді мають дотримувати 

наступні принципи: 

– процедура виконання форми має строго відповідати традиційним 

критеріям кожного формального комплексу і даним Правилам; 

– під час виконання форми учасник повинен виявляти зібраність, 

концентрацію, рівновагу, правильні принципи подиху, серйозне відношення до 

форми, яку виконує, чітко виконувати базову техніку, її послідовність і рівні 

ударів та блоків; 

– початок і закінчення кожної форми відбувається у «Стартовому місці 

форми». 

3. Судді визначаються за двома критеріями та піднімають таблиці два 

рази додержуючи послідовність: 

– після команди Арбітра хорту визначитися: («Оцінка Техніки!») – 

«Technic-Result!», судді оцінюють технічний рівень виконання елементів – 

перша суддівська оцінка «За рівень техніки»; 

– після сумування загальної оцінки «За рівень техніки» Арбітр хорту 

оголошує команду: («Оцінка Сили!») – «Power-Result» надати оцінку за 

демонстрацію потужного силового виконання з прикладанням сили в 

необхідних місцях форми – друга суддівська оцінка «За концентрацію сили»; 

– Арбітр хорту разом із заступником підраховують загальну сумарну 

оцінку простим складанням балів за першу і другу вимогу виконання форми та 

оголошують учаснику і глядачам. 

 

Стаття 13. Критерії технічних помилок при виконання форм 

1. При суддівстві змагань з форм Бічний суддя визначає оцінку шляхом 

вирахування з максимальної суми 6 (шість) балів, обумовленої кількості балів, 

які знімаються за помилки. 

2. Помилки бувають наступних категорій: 

а) технічні помилки; 

– невірне виконання базової техніки, стійок, переміщень; 

б) перекручування траєкторії форми й обумовлених рівнів виконання 

технічних дій; 

– відхилення від обговореної схеми форми, недотримання кутів 

переміщень щодо основної осі, виконання технічних дій вище чи нижче 

необхідного рівня. 

в) невиконання характерних рис даної форми;  
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– асинхронність рухів і подихів, недостатня концентрація, невідповідний 

напрямок погляду і вираз обличчя, неповне фокусування у кінцевих фазах 

рухових дій, невідповідність ритму і темпу виконання форми. 

3. У залежності від ступеня помилки від максимальної оцінки 

віднімаються: 

4. Дрібні помилки при виконанні форми. 

За дрібні помилки та незначні зміни стосовно еталонного виконання 

знімається 0.25 або 0.5 балу. 

Характерні дрібні помилки: 

– не до кінця стиснуті кулаки;  

– нечітко витриманий рівень виконання техніки; 

– незначні розбіжності щодо довжини і висоти тих самих стійок. 

5. Значні помилки при виконанні форми. 

За значні помилки при істотному відступі від еталонного виконання 

знімається 0.5 або 0.75 балу. 

Характерні значні помилки: 

– невірна швидкість виконання (занадто повільно чи занадто швидко); 

– невірне початкове чи вихідне положення тулуба, голови або кінцівок; 

– виконання удару чи блоку починається чи закінчується не в 

обговорених стійках; 

– зайва напруга ніг у стійках і при переміщеннях, 

– зайва напруга рук при виконанні ударів і блоків; 

– при виконанні фронтальних ударів тулуб не працює; 

– при виконанні блоку інша рука не закриває голову чи підборіддя; 

– нестандартні положення рук при виконанні базової техніки; 

– явна різниця між стійками, що мають однакову висоту; 

– невірний темп чи ритм виконання; 

– напрямок погляду не відповідає конкретним вимогам або тактичній 

схемі форми. 

– не витримані тимчасові проміжки уповільнення, паузи, прикладання 

зусилля чи прискорення. 

6. Грубі помилки при виконанні форми. 

За грубі помилки при принциповому відхиленні від еталонного 

виконання знімається 0.75 балу або 1 бал. 

Характерні грубі помилки: 

– відсутність узгодженості дихання з руховими діями; 

– зміна одного рівня виконання на іншій; 

– заміна необхідної технічної дії на іншу; 

– поворот тулуба при фронтальних ударах більш 45°; 

– занадто довгі чи широкі стійки; 

– занадто короткі чи високі стійки; 

– відсутність повороту корпусу при виконанні блоків; 

– втрата рівноваги при виконанні форми; 

– необґрунтована короткочасна зупинка в ході виконання форми (не 

більш 2 с); 



 205 

– зміна обговореного напрямку виконання технічної дії під кутом 45° і 

більше; 

– істотне відірвані п'ят обох ніг одночасно від підлоги, розбалансування 

тулуба при виконанні ударів і блокувань руками. 

 

Система оцінювання злагодженості дій та схожості техніки учасників 

змагань у парному розряді в розділі «Форма» 
 

Високий рівень техніки (максимум 6 балів) 

Назва показника Класифікація помилок при виконанні 

Незначні помилки  

(-0.25 балу) 

Значні помилки  

(-0.5 балу) 

Грубі помилки  

(-0.75 балу) 

Стабільне 

виконання техніки 

на всій дистанції 

виступу в парному 

розряді 

– незначні 

розбіжності в 

техніці виконання 

форм; 

– значні 

розбіжності в 

техніці виконання 

форм; 

– суттєві технічні 

помилки в 

моменти 

демонстрації 

техніки виконання 

форм; 

Відповідність 

дихання, 

синхронність 

технічних дій 

супроводу духу 

виступу 

– у перехідних, не 

акцентованих фазах 

виступу, ритм 

дихання занадто 

жорсткий або 

занадто м'який 

(залежно від 

емоційного 

напрямку виступу); 

– акцентовані 

моменти виступу у 

початковій або 

фінальній фазі не 

попадають в ритм 

дихання, 

супроводу 

технічних дій 

учасників; 

– дихальні цикли 

при підготовці та 

виконанні техніки 

не відповідають 

темпу і ритму 

виступу, наявна 

розбіжність, 

асинхронність між 

обома учасниками 

парного виступу;  

Загальна емоційна 

зарядженість на 

виступ обох 

учасників змагань 

– вдале повторення 

техніки високого 

рівня після невдалої 

спроби. 

– не вдале 

повторення 

техніки високого 

рівня після 

невдалої спроби. 

– відсутність 

повторення техніки 

високого рівня 

після невдалої 

спроби. 

 

Стаття 14. Критерії підвищення та зниження оцінки виступу 

1. В ході оцінки виступу учасника (команди) враховується правильність 

форми, динаміка тіла, сила та потужність, переміщення і ритм з дотриманням 

необхідних критеріїв базової техніки бойового хортингу. 

2. Учасник (член команди) виконує форму з належним умінням і для 

підвищення оцінки виступу (від 0.25 до 0.75 балу) має продемонструвати: 

– ясне розуміння суті техніки форми, точне і правильне виконання базової 

техніки; 

– стабільну стійку рівновагу; 

– правильні, міцні стійки і точну загальну траєкторію напрямку форми 

(бойову готовність); 

– необхідний рівень психічної мобілізації (психічну стійкість) і 

концентрації уваги на умовних супротивниках (сконцентрованість); 
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– рівень потужності, яку генерує динаміка тіла і робота м’язів разом з 

правильним диханням; 

– ефективність, правильний розподіл сили і швидкості та фокусування 

енергії відносно цілі, на яку направлена техніка; 

– проявлення сильного духу та виконання техніки без сумнівів; 

– правильне переміщення частин тіла, пересування по хорту; 

– пластичний перехід від однієї техніки до іншої; 

– правильний темп і ритм форми; 

– відсутність зайвих рухів; 

– точне повернення до вихідної позиції; 

– дотримання етикету і виконання поклону перед і після виконання 

форми; 

– точне дотримання інших вимог і Правил. 

3. Члени команди парного розряду (два учасники одночасно виконують 

форму) мають продемонструвати повну синхронність рухів. 

4. Фактори, які не впливають на підвищення чи зниження оцінки виступу: 

– оплески і викрики глядачів; 

– дуже затягнуті та додаткові дихальні елементи чи голосові акценти; 

– рухи гімнастичного характеру; 

– вібрація руки, для того, щоб симулювати максимальне напруження в 

кінцевій фазі удару; 

– навмисні тупання, або хлопки руками по своєму одягу (при 

акцентованому торканні руки в кулаку чи долоні до тулуба); 

– театральність і перегравання; 

– підтримка групи вболівальників, членів команди; 

– друзі, учні, члени сім'ї тощо. 

4. Критерії зниження оцінки виступу учасника (команди) 

1) спортсмен допускає помилку (пропуск елемента тощо), але швидко її 

виправляє і продовжує виконувати форму, знижується оцінка на 0.25 балу; 

2) спортсмен допускає помилку (пропуск елемента тощо), і продовжує 

виконувати форму, знижується оцінка на 0.5 балу; 

3) спортсмен допускає велику помилку (пропуск декількох елемента 

тощо), продовжує виконувати форму, знижується оцінка на 0.75 балу; 

4) затримка (невпевненість, коливання, плутанина) учасників у ході 

виконання форми, знижується оцінка на 0.25 балу за кожну секунду; 

5) незначна втрата рівноваги (на місці) учасником в ході виконання 

форми, знижується оцінка на 0.25 балу за кожен випадок; 

6) помітна втрата рівноваги (зміщення на півкроку) учасником у ході 

виконання форми, знижується оцінка на 0.5 балу за кожний випадок; 

7) значна втрата рівноваги (падіння, або доторкування підлоги будь-якою 

частиною тіла, окрім ступнів) учасником у ході виконання форми, знижується 

оцінка на 0.75 балу за кожний випадок; 

8) не повернення у вихідне положення після виконання форми (за кожні 

півкроку), знижується оцінка на 0.25 балу; 
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9) етикет і відношення (відсутність поклону тощо), знижується оцінка 

від 0.25–0.5 балу до 0.75–1.0 балу, залежно від ступеню порушення норми 

етикету (навмисне, ненавмисне порушення; вияв неповаги до суддів тощо); 

10) голосне дихання під час демонстрації форми в особистому розряді, 

знижується оцінка на 0.25 балу; 

11) голосне дихання, звуки для синхронізації під час парного виконання 

форми, знижується оцінка пари на 0.25 балу; 

12) незначне порушення синхронності виконання рухів (менше ніж на 

половину руху) членами парного виступу, знижується оцінка пари на 0.25 балу 

за кожний випадок; 

13) помітне порушення синхронності виконання рухів (більше ніж на 

половину руху) членами парного виступу, знижується оцінка пари на 0.5 балу 

за кожний випадок; 

14) значне порушення синхронності виконання рухів (на один рух) 

членами парного виступу, знижується оцінка пари на 0.75 балу за кожний 

випадок; 

15) системна асинхронність при виконання рухів членами парного 

виступу вважається технічною непідготовленістю учасників, знижується 

загальна оцінка пари на 1 бал. 

5. Помилки, що призводять до винесення оцінки 0 (нуль) балів учаснику 

(команді) 

5.1. Виступ учасника (команди) не оцінюється і йому виноситься оцінка 

не зарахування виступу (0 балів) у випадках, коли: 

– учасник (команда) виконав форму, що не відповідає оголошеній 

(заявленій); 

– у ході виконання форми відбулася явна зупинка, більше 5 с або учасник 

(член команди) не закінчив форму; 

– спортсмен ненормативно висловлюється, негідно відноситься до 

дотримання норм спортивної етики, іншого члена парного виступу чи суддів. 

6. Неявка чи запізнення учасника (команди, члена команди) на виступ 

До учасників або команд, які не з'явилися на виступ чи спізнилися до 

його початку, застосовуються заходи, відповідно до даних Правил. 

 

Стаття 15. Дискваліфікація 

1. Учасник змагань або змагальна пара в розділі «Форма» 

дискваліфікується за визначенням команди «Non-Ball!» – «Без оцінки!» в 

наступних випадках: 

– при виконанні іншої форми замість оголошеної; 

– при зміні траєкторії техніки; 

– при падінні на майданчик; 

– при зупинці виконання форми більш ніж на 5 с; 

– при довільній зміні форми; 

– при запізненні більш ніж на 2 хв. 

– при наявності обставин, при яких учасник не може продовжувати 

участь у змаганні. 
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Стаття 16. Підрахунок балів, визначення результатів виступів та 

розподіл зайнятих місць 

1. Для підрахунку остаточного результату виступу в кожнім колі 

Секретар хорту простим складанням сумує суддівські оцінки всіх п'яти суддів 

за обидва показника: «За рівень техніки» та «За концентрацію сили», а потім 

ділить їх на п'ять (на кількість суддів). Результат оголошується як остаточний. 
 

Зразок робочого протоколу змагання у розділі «Форма» 
 

Прізвище, 

Ім'я 

Арбітр 

хорту 

1 Бічний 2 Бічний 3 Бічний 4 Бічний Сума 

балів 

Оцінка 

/--- 

/--- 

5 

5 

6 

3 

5 

4 

4 

5 

3 

6 

23 

23 

4,6 

4,6 

...        

 

Складаються всі п'ять оцінок суддів за кожний показник. Наприклад: 

«За рівень техніки» – «Technic-Result!» 

5+6+5+4+3 = 23 бали, а потім поділяються на 5. 

23:5 = 4.6 балу. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ 

спортсмена – 4.6 балу. 

«За концентрацію сили» – «Power-Result!» 

5+3+4+5+6 = 23 бали, а потім поділяються на 5. 

23:5 = 4.6 балу. Офіційна остаточна оцінка за показовий виступ 

спортсмена – 4.6 балу. 

Тепер складаються разом суми балів за обидва показника: 

4.6 + 4.6 = 9.2 балу. 

Кінцева оцінка виступу спортсмена – 9.2 балу. 

2. Місця учасників визначаються після кожного кола відповідно до їхніх 

результатів у порядку вибуття. 

3. У випадку появи однакових остаточних результатів місце визначається 

за наступними критеріями: 

– менш високе місце займає учасник, який одержав меншу суддівську 

оцінку в даному колі; 

– при однакових найменших оцінках перевагу має учасник, що одержав 

найбільшу оцінку в даному колі. 

4. У випадку рівності оцінок, зазначених вище, учасники виконують 

додаткові форми – по одній вільній на вибір.  

5. Додаткові форми мають бути будь-якими із зазначених категорій, крім 

тих, які учасники вже виконували. 

6. Після першого кола залишається 16 учасників, після другого – 

8 учасників, після третього – 4 учасники, призери визначаються за сумою балів, 

набраних за три кола змагань. Учасники, які вибули у першому і другому колі, 

займають місця за такою ж системою. 

7. Якщо сума остаточних результатів трьох кіл буде однаковою в двох 

учасників, то більш високе місце займає учасник, у якого вищий результат 

першого кола. 
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8. Якщо результати першого кола однакові, то учасники виконують 

додаткові форми. 

9. Якщо остаточні результати за додаткові форми рівні, то учасники 

поділяють між собою призові місця. 

10. У змаганнях в особистому і парному розряді серед кадетів, юніорів і 

дорослих у розділі «Форма» виділяється та нагороджується перших три місця, а 

у загальному заліку визначається четвірка призерів. 

 

Стаття 17. Визначення переможця при рівності підсумкових оцінок 

виступу 

1. У випадку рівності підсумкових оцінок виступу в 1-му, 2-му чи 3-му 

колі змагань двох і більше учасників (команд) для визначення кращого з них 

використовується наступна послідовна система: 

1) в разі рівності підсумкових оцінок, отриманих учасниками 

(командами), між собою порівнюються найменші оцінки, що складають 

підсумкові оцінки учасників (команд), отримані ними в колі. Учасник 

(команда), що має більшу оцінку, посідає більш високу позицію в протоколі 

змагань; 

2) якщо найменші оцінки однакові, то між собою порівнюються 

найбільші оцінки, що складають підсумкові оцінки учасників (команд), 

отримані ними в колі. Учасник (команда), що має більшу оцінку, посідає більш 

високу позицію в протоколі змагань; 

3) якщо найбільші оцінки теж однакові, то ці учасники (команди) 

виконують додаткову форму; 

4) учасник (команда), що одержав більшу підсумкову оцінку за виконання 

форми у додатковому колі, посідає більш високу позицію в протоколі змагань, 

ніж його суперник, але відповідно до підсумкової оцінки, отриманої ним в 

основному колі, визначеному Регламентом змагань; 

5) якщо за виконання форми у додатковому колі учасники (команди) 

одержують рівні підсумкові оцінки, повторюється описана вище процедура; 

6) якщо у цьому випадку рівність підсумкових оцінок зберігається, 

кращий учасник (команда) визначається рішенням Суддівської бригади, 

більшістю голосів її членів (перемога за рішенням суддів). 

2. У разі проведення додаткового кола змагань (у разі набору однакової 

суми балів спортсменами) учасники (команди) мають вибрати форму з 

офіційного переліку форм, затвердженого Суддівською колегією, при цьому 

молодші вікові групи (6–13 років) можуть повторити ту ж саму форму, а старші 

вікові групи (14 років і старше) – виконати нову форму. 

3. У на півфіналі і фіналі учасники (команди) не можуть повторювати 

форму, однак у третьому фінальному колі змагань учасники (команди) можуть 

повторно демонструвати форму, виконану ними в першому колі. 

4. У 1-му та 2-му колах командних змагань, у випадку нічиєї, спортсмени 

виконують додаткову форму, після чого судді зобов’язані виявити переможця 

(судді не можуть давати нічию). 
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5. Учасники, які виконують основні базові форми добре, мають 

отримувати вищі оцінки ніж ті, які роблять вищі форми на середньому чи 

низькому рівні. 
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ДОДАТКИ 

до правил змагань з бойового хортингу 
 

 

 

 

 

Додаток 1. 

(Взірець заявки на участь у змаганні) 

ЗАЯВКА 

Обласної/міської/районної федерації _____________________________ 

 

на участь у змаганні з бойового хортингу ___________________________________ 

з "_____" по "_____"_________________20___року в місті ___________________ 

  

№ П.І.Б 

Дата 

народ., 

повних 

років 

Місто, 

організац. 

клуб 

Вагова 

катег. 

розділ 

Ступінь 

бойового 

хортингу 

(ранк) 

Спорт. 

розряд 

П.І.Б. 

тренера 

Віза лікаря, 

Печатка 

диспансеру  

1 

2 

3 

/--- 

/--- 

/--- 

       

 

Всього допущено до участі у змаганні ____________ спортсменів. 

 

Лікар __________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові. 

                         (підпис, печатка) 

 

Президент обласної/міської/рай. федерації_________________________ П.І.Б. 

                                                                   (підпис, печатка) 

 

Головний тренер команди _________________________ П.І.Б. 

                                                  (підпис) 
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Додаток 2. 

(Взірець заявки команди на бронювання місць для розміщення) 

 

ЗАЯВКА 

на прибуття команди та бронювання місць для розміщення  

 

Обласної/міської/районної федерації _____________________________ 

 

(Область, місто, район) 

ЗАПОВНЮВАТИ ПЕЧАТНИМИ ЛІТЕРАМИ 

   

Прошу забронювати у готелю місця з ___ по ___ (дата) для наступних членів команди: 

 

П.І.Б. 
Днів 

 

Номер 

(Три- 

чотири 

кімнатний) 

„A” 

 

Номер 

(Дво-  

кімнатний) 

„B” 

Номер 

(Три- 

чотири 

кімнатний) 

„B” 

 

Номер 

(Дво-  

кімнатний) 

„C” 

Номер 

(Три- 

чотири 

кімнатний) 

„C” 

 

Ціна (доба/особа)  

 
     

Представник: 

 

 

 

 

 

    

1 

 

/--- 

 

      
Тренери: 

 

      

1 

 

/--- 

 

      
... 

 

/--- 

 

 

      
Учасники: 

 

      

1 

 

/--- 

 

      
2 

 

/--- 

 

      
... 

 

/--- 

 

      
Судді/Рефері 

 

 

 

 

 

 

      
1 

2 

 

/---       
... /---       

Інші: 

 

      

1 

 

/--- 

 

      
... /---       

 

 ***  Прибуття команди  *** 

 

Інформація про прибуття команди: 

Час: _____________  Номер особи: _____________  

Прибуває з міста: _____________________________ 

 

Інформація про від'їзд команди:  

 

Час: _____________  Номер особи: _____________  

Час: _____________  Номер особи: _____________  

  

Дата: ______________  

 

Президент обласної/міської/рай. федерації_________________________ П.І.Б. 

                                                                   (підпис, печатка) 
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Додаток 3. 

(Взірець індивідуальної форми учасника змагання в розділі «Рукопашна сутичка») 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА СПОРТСМЕНА 

на участь в офіційному змаганні з бойового хортингу у розділі «Рукопашна сутичка» 

(Додається до командної заявки на кожного учасника) 

 

______________________________________________ 

назва змагання згідно Регламенту 

 

 Рукоп. сутичка: ____ kg 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Дата народження 

___________ 

Прізвище: 

Ім'я: 

/--- 

/--- 

Вага, кг  

____  kg 

ОБЛАСТЬ: _____________ 

 

Ступінь бойового 

хортингу 

______ ранк 

МІСТО: _____________ 

 

Зріст, см 

________ см 

Страховка  №   

Тренер Ім'я, Прізвище, МІСТО:   

ОСОБИСТЕ ФОТО 

 

 

 

 

 

 

 

4×5 см 

 

 

Підпис учасника ________________________  (______________) 

 

 

 

Президент обласної/міської/рай. федерації_________________________ П.І.Б. 

                                                                   (підпис, печатка) 
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Додаток 4. 

(Взірець протоколу реєстрації учасників – розділ «Рукопашна сутичка») 

 

ПРОТОКОЛ 

зважування та жеребкування учасників змагання з бойового хортингу 

__________________________________________________________________ 

«_____»________________20___р.               місто _________________________ 

    Вагова категорія __________________кг / Розділ змагання  

№ 

Прізвище, 

Ім'я 

 

Рік 

народж. 

Місто, 

організац. 

клуб 

Спортив 

розряд, 

звання  

Ступінь 

бойового 

хортингу 

(ранк) 

№  

жереб 

Виданий № 

учаснику 

1 

2 

3 

/--- 

/--- 

/--- 

      

 

 

Головний суддя змагань ________________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                       (підпис, печатка) 

 

Головний секретар змагань _____________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                            (підпис)    

Лікар __________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові. 

                         (підпис, печатка) 

Члени суддівської колегії:  _____________________________ П.І.Б. 

                                         _____________________________ П.І.Б. 
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Додаток 5. 

(Взірець протоколу змагання) 

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 

 

(НАЗВА ЗМАГАННЯ ЗГІДНО РЕГЛАМЕНТУ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------–  

«_____»________________20___р.               місто _________________________ 

 

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     Ч Е М П І О 

Н 
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    Сутичка за 3 місце: 

        
       
       
      
 РЕЗУЛЬТАТИ:    

 1 місце      

 2 місце      

 3 місце      

 4 місце      

      
      

 

Головний суддя змагань ________________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                     (підпис, печатка) 
 

Головний секретар змагань _____________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                                  (підпис) 



 216 

Додаток 6. 

(Взірець протоколу результатів змагання – розділ «Рукопашна сутичка») 

 

ПРОТОКОЛ  

особистих результатів змагання з бойового хортингу в розділі "Рукопашна сутичка" 

__________________________________________________________________ 

«_____»________________20___р.               місто _________________________ 

Вагова категорія _______________кг    Стать, вік ___________________ 

 

№ 
Прізвище, 

Ім'я 

Рік 

народ. 

Місто, 

організац. 

клуб 

Спортив 

розряд, 

звання 

Ступінь 

бойового 

хортингу 

(ранк) 

П.І.Б. 

тренера 

Зайняте 

місце 

1 /---       

2 /---       

3 /---       

…        

 

 

Головний суддя змагань ________________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                       (підпис, печатка) 

 

Головний секретар змагань _____________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                                     (підпис) 

Члени суддівської колегії:  _____________________________ П.І.Б. 

                                         _____________________________ П.І.Б. 

 

(Примітка: Нумерація учасників у протоколі результатів відповідає нумерації протоколу 

зважування та жеребкування учасників змагання). 
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Додаток 7. 

Взірець протоколу формування суддівських бригад 

 

ПРОТОКОЛ 

роботи суддівського корпусу змагань з бойового хортингу – РОЗДІЛ "РУКОПАШНА 

СУТИЧКА" 

 

1 суддівська бригада 

 

Рефері на хорті: ….…………………………………………………………………………..……… 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(П.І.Б., суддівська категорія, кваліфікація бойового хортингу, місто) 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Збірна суддівська бригада для обслуговування фінальних поєдинків 

 

Рефері на хорті: ….…………………………………………………………………………..……… 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(П.І.Б., суддівська категорія, кваліфікація бойового хортингу, місто) 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 
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Додаток 8. 

(Взірець протоколу сутички офіційного змагання з бойового хортингу) 

 

ПРОТОКОЛ 

сутички офіційного змагання з бойового хортингу 

 

_________________________________________________________ 

(назва змагання згідно Регламенту) 

«_____»________________20___р.               місто _________________________ 

 

Хорт № ______     Вагова категорія: _________________      Коло: ______ 

 

№ 
Син 

Жов 

Прізвище 

ім'я 

Місто, 

розряд 

Оцінки за 

основним і 

додатковим 

часом 

Сума 

балів 

Результ. 

сутички 

Час 

сутички 

Суддівська 

колегія 

Основ Додат 

1 

 
/--- 

/--- 
 

    
  

 

Арбітр 

хорту, 

Рефері 

    

 
/--- 

/--- 
 

    
  

    

2 

 
/--- 

/--- 
 

    
  

 

Арбітр 

хоту, 

Рефері 

    

 
/--- 

/--- 
 

    
  

    

...  
/--- 

/--- 
 

    
    

    

 

Арбітр хорту: ___________________________________________________ 

                                (П.І.Б., суддівська категорія, кваліфікація бойового хортингу, місто)  

 

Головний суддя змагань ________________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                       (підпис, печатка) 

 

Головний секретар змагань _____________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                                      (підпис) 
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Додаток 9. 

(Взірець протоколу результатів командної першості офіційного змагання) 

 

ПРОТОКОЛ 

результатів командної першості у офіційному змаганні з бойового хортингу 

 

_________________________________________________________ 

(назва змагання згідно Регламенту) 

«_____»________________20___р.               місто _________________________ 

 

Команда _______________________ Команда ________________________ 

  

Ваг. кат. 
Прізвище, 

ім'я 
Бали Очки 

Результат 

час 
Очки Бали 

Прізвище, 

ім'я 

– 55 кг 
/--- 

/--- 
 0 

0:6 

3.50 
1  

/--- 

/--- 

55 – 60 кг 
/--- 

/--- 
 1 

4:1 

4.00 
0  

/--- 

/--- 

…        

+98 кг 
/--- 

/--- 
 1 

6:4 

6.15 
0  

/--- 

/--- 

 

Загальний результат сутичок: _______________________________ 

                                                      (підсумковий рахунок балів) 

 

на користь команди: ______________________________________________ 

                                                                (назва команди, місто) 

 

Арбітр хорту: ___________________________________________________ 

                                (П.І.Б., суддівська категорія, кваліфікація бойового хортингу, місто)  

 

Рефері на хорті: __________________________________________________ 

                                (П.І.Б., суддівська категорія, кваліфікація бойового хортингу, місто) 

 

Головний суддя зустрічі ________________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                       (підпис, печатка) 

 

Головний секретар зустрічі ______________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                                     (підпис) 
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Додаток 10. 

(Взірець протоколу результатів офіційного змагання у командному заліку) 

 

ПРОТОКОЛ 

результатів командної першості у офіційному змаганні з бойового хортингу 

 

_________________________________________________________ 

(назва змагання згідно Регламенту) 

«_____»________________20___р.               місто _________________________ 

 

Місц

е 

Команда

Місто 

Сума 

очок 
Очки за ваговими категоріями 

Очки у 

розділі 

Форма 

Очки у 

розділі 

Показ. 

виступ 

1 

2 

3 

/--- 

/--- 

/--- 

             

 

Головний суддя змагань ________________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                       (підпис, печатка) 

 

Головний секретар змагань _____________________ П.І.Б., суддівська категорія 

                                                     (підпис) 

Члени суддівської колегії: _____________________________ П.І.Б. 

                                        _____________________________ П.І.Б. 


