ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Кубку України з бойового хортингу серед дітей (6–7 років),
молодших юнаків і дівчат (8–9 років), юнаків і дівчат (10–11 років), старших
юнаків і дівчат (12–13 років), кадетів і кадеток (14–15 років), юніорів і юніорок
(16–17 років), дорослих чоловіків і жінок (18 років і старше)
у розділах «Рукопашна сутичка» , «Борцівська сутичка», «Форма»,
«Самозахист»
17-19 грудня 2021 року у м. Харків.

Харків – 2021 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Кубку України з бойового хортингу серед дітей (6–7 років),
молодших юнаків і дівчат (8–9 років), юнаків і дівчат (10–11 років), старших
юнаків і дівчат (12–13 років), кадетів і кадеток (14–15 років), юніорів і юніорок
(16–17 років), дорослих чоловіків і жінок (18 років і старше)
у розділах «Рукопашна сутичка» , «Борцівська сутичка», «Самозахист»,
«Форма»
17-19 квітня 2021 року у м. Харків.
1. Мета і завдання
Змагання проводяться з метою:
розвитку і популяризації бойового хортингу в Україні;
підвищення спортивної майстерності учасників;
розвитку спортивно-методичних зв'язків між організаціями;
відбору кращих спортсменів для участі в міжнародних змаганнях;
зміцнення спортивної дружби серед учасників змагань.
2. Час і місце проведення змагань
Дата проведення: 17-19 грудня 2021 року.
Місце проведення: спортивний комплекс санаторію «Бермінводи».
Адреса проведення: Харківська область, Солоницівська територіальна
громада, село Березівське, санаторій Бермінводи.
Трансфер з аеропортів та вокзалів:
– від залізничного вокзалу Харків на метро до станції Холодна Гора, далі
маршрутними автобусами з платформи 5, автобусом № 1159 до санаторію
Бермінводи. Відстань 12 км;
Попереднє розміщення команд:
Команди прибувають у м. Харків вранці 17 грудня 2021 року, cело
Березівське, спортивний комплекс «санаторій «Бермінводи», тел: +380688210655,
потім розміщуються у готелі, наданому організатором змагань. Для розміщення
тримати зв’язок з головою Оргкомітету змагань Зубом Русланом Вадимовичем.
Представники Оргкомітету змагань, Мандатної комісії прибувають на місце
проведення заходу у м. Харків 17 грудня 2021 року для підготовки місця
проведення змагань та налаштування місця роботи Мандатної комісії.

3. Організатори та керівництво
Організатори:
Керівна організація: Національна федерація бойового хортингу України.
Організаційний комітет:
головний суддя – президент Національної федерації бойового хортингу
України Єрьоменко Едуард Анатолійович, е-mail: world.horting@gmail.com;
голова оргкомітету змагань, заступник головного судді – президент
Харківської обласної федерації бойового хортингу Зуб Руслан Вадимович, тел.:
+38-068-821-06-55, e-mail: zubruslan21@gmail.com;
заступник голови оргкомітету змагань – голова тренерського комітету
Харківської обласної федерації бойового хортингу Покосенко Андрій Васильович,
тел.: +38-096-785-81-11;
заступник головного судді – перший віце-президент Національної федерації
бойового хортингу України Гречаний Олександр Миколайович, тел.: +38-063225-78-37, +38-050-226-85-09, е-mail: dkfwkk@gmail.com;
заступник головного судді, голова мандатної комісії – президент Київської
міської федерації бойового хортингу Карасевич Сергій Анатолійович, тел.: +38067-700-98-58, +38-093-889-67-57, e-mail: horting.pantera@gmail.com;
заступник головного судді, голова суддівської колегії НФБХУ,
спостерігач від НФБХУ на мандатній комісії змагань – президент
Дніпропетровської обласної федерації бойового хортингу Бабурнич Сергій
Антонович,
тел.:
+38-067-681-23-66,
+38-099-349-42-71,
е-mail:
horting01@gmail.com;
заступник головного судді, голова апеляційної комісії змагань – віцепрезидент НФБХУ з дисциплінарних і апеляційних питань, президент Броварської
міської федерації бойового хортингу в Київській області Шевчук Володимир
Степанович, тел.: +38-067-586-52-22 моб., +38-093-037-21-45 моб., е-mail:
hortingua7@gmail.com;
головний секретар змагань – секретар Національної федерації бойового
хортингу України по зв’зках з Міністерством молоді та спорту України Жарий
Максим Ярославович, м. Київ, тел.: +38-050-100-87-59.
4. Програма змагань
Всі учасники, тренери, судді, представники команд прибувають на змагання
під керівництвом своїх керівників делегацій (команд) і керуються даним
положенням.
17 грудня 2021 року
08:00–16:00 – приїзд команд у спортивний комплекс санаторію «Бермінводи»;
09:00–14:00 – реєстрація команд, зважування учасників, реєстрація суддів
(конференц-зал);
14:00–16:00 – засідання Суддівської колегії, суддівський семінар (конференцзал);
16:00–20:00 – змагання у розділах «Форма», «Самозахист».
20:00–20:30 – нагородження переможців і призерів змагань у розділах
«Форма», «Самозахист».

18 грудня 2020 року
08:00–08:15 – налаштування хорту, обладнання, суддівська нарада;
08:15–12:00 – змагання у розділі «Борцівська сутичка»;
12:00–12:30 – Урочисте відкриття змагань;
12:30–13:00 – обідня перерва;
13:00–19:00 – продовження змагання у розділі «Борцівська сутичка»;
19:00–20:00 – нагородження переможців і призерів.
19 грудня 2021 року
08:00–08:15 – налаштування хорту, обладнання, суддівська нарада;
08:15–12:00 – змагання у розділі «Рукопашна сутичка»:
12:30–13:00 – обідня перерва;
13:00–19:00 – продовження змагання у розділі «Рукопашна сутичка»;
19:00–20:00 – нагородження переможців і призерів;
20:00–20:30 – роз’їзд команд.
Увага оргкомітет змагань може змінювати розклад змагань попередньо
попередивши команди учасників!
5. Вимоги до учасників змагань і умови їхнього допуску
5.1. Умови, що визначають допуск організацій і спортсменів до змагань:
5.1.1. До участі в змаганнях допускаються клуби, які співпрацюють з
Національної федерацією бойового хортингу України;
5.1.2. Кожний учасник змагань на мандатній комісії має представити наступні
документи:
свідоцтво про народження, загальногромадянський або закордонний паспорт;
міжнародний паспорт спортсмена бойового хортингу (International Combat
Horting Passport) або інший легітимний документ, що підтверджує стильову
спортивну кваліфікацію учасника (номерний сертифікат на ступінь бойового
хортингу (ранк), виданий офіційно зареєстрованою організацією, що має відповідні
реквізити, печатки й підписи);
договір про страхування (оригінал страхового полісу);
допуск лікаря до участі в змаганнях, належним чином оформлений у заявці
команди.
5.1.3. Учасникам на день змагань повинно виповнитись: дітям хлопцям і
дівчатам – 6 років; молодшим юнакам і дівчатам 8 років; юнакам і дівчатам 10 років;
старшим юнакам і дівчатам 12 років; кадетам і кадеткам 14 років; юніорам і
юніоркам 16 років; дорослим чоловікам і жінкам 18 років.
5.2. Учасники змагаються у спортивній формі та захисному спорядженні
згідно «Всеукраїнських правил змагань з бойового хортингу».

6. Змагання у розділах «Рукопашна сутичка», «Борцівська сутичка»
Змагання проводяться за Всеукраїнськими правилами змагань з бойового
хортингу, затвердженими Національною федерацією бойового хортингу України.
6.1. Схема проведення сутичок:
6.1.1. Змагання проводитися за методом прямого вибування (олімпійська
система) – з вибуванням після однієї поразки тих, хто програв. Учасники змагань,
які програли поєдинок за вихід у фінал, беруть участь у сутичках за третє місце.
6.1.2. Змагання особисті у розділі «рукопашна сутичка» проводяться окремо
для учасників чоловічої та жіночої статі.
6.1.3. У випадку, коли у важкій категорії серед учасників вікових груп 8–9 та
10–11 років різниця ваги становитиме більше п'яти кілограм, рішенням керівництва
розділу змагань може створюватись додаткова вагова категорія, яка максимально
наблизить вагу спортсменів для забезпечення стандарту різниці ваги п'ять кілограм.
У випадку, коли різниця ваги спортсменів у новоствореній категорії буде
перевищувати п'ять кілограм – така категорія створюється лише за згодою
представників спортсменів.
6.2. Вікові групи та вагові категорії
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва категорії

Стать

Чоловіча
1. Діти 6–7 років
Найлегша
до 20 кг
Легка
20–22 кг
Напівсередня
22–24 кг
Середня
24–27 кг
Важка
27–30 кг
Суперважка
понад 30 кг
2. Молодші юнаки та дівчата 8–9 років
Найлегша
до 24 кг
Легка
24–27 кг
Напівсередня
27–30 кг
Середня
30–33 кг
Напівважка
33–36 кг
Важка
36–40 кг
Суперважка
понад 40 кг
3. Юнаки та дівчата 10–11 років
Найлегша
до 28 кг
Напівлегка
28–31 кг
Легка
31–34 кг
Перша напівсередня
34–37 кг
Друга напівсередня
37–40 кг
Середня
40–43 кг
Напівважка
43–46 кг
Важка
46–50 кг
Суперважка
понад 50 кг

Жіноча
до 20 кг
20–22 кг
22–24 кг
24–27 кг
27–30 кг
понад 30 кг
до 24 кг
24–27 кг
27–30 кг
30–33 кг
33–36 кг
36–40 кг
понад 40 кг
до 28 кг
28–31 кг
31–34 кг
34–37 кг
37–40 кг
40–43 кг
43–46 кг
46–50 кг
понад 50 кг

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4. Старші юнаки та дівчата 12–13 років
Найлегша
до 32 кг
до 32 кг
Перша найлегша
32–35 кг
32–35 кг
Напівлегка
35–38 кг
35–38 кг
Легка
38–41 кг
38–41 кг
Перша напівсередня
41–44 кг
41–44 кг
Друга напівсередня
44–48 кг
44–48 кг
Середня
48–52 кг
48–52 кг
Напівважка
52–56 кг
52–56 кг
Важка
56–60 кг
56–60 кг
Суперважка
понад 60 кг
понад 60 кг
5. Кадети та кадетки 14–15 років
Найлегша
до 45 кг
до 40 кг
Легка
45–50 кг
40–45 кг
Напівсередня
50–55 кг
--//-Середня
55–60 кг
45–50 кг
Напівважка
60–65 кг
50–55 кг
Важка
65–70 кг
55–60 кг
Суперважка
понад 70 кг
понад 60 кг
відкрита вагова
відкрита вагова
Абсолютна
категорія
категорія
6. Юніори та юніорки 16–17 років
Найлегша
до 50 кг
до 45 кг
Напівлегка
50–55 кг
45–50 кг
Легка
55–60 кг
50–55 кг
Напівсередня
60–65 кг
--//-Середня
65–70 кг
55–60 кг
Напівважка
70–75 кг
60–65 кг
Важка
75–80 кг
65–70 кг
Суперважка
понад 80 кг
понад 70 кг
відкрита вагова
відкрита вагова
Абсолютна
категорія
категорія
7. Дорослі (чоловіки, жінки) 18 років і старші
Найлегша
до 52 кг
до 50 кг
Перша напівлегка
52–56 кг
50–55 кг
Друга напівлегка
56–60 кг
55–60 кг
Легка
60–65 кг
--//-Перша напівсередня
65–70 кг
60–65 кг
Друга напівсередня
70–75 кг
--//-Середня
75–82 кг
65–70 кг
Напівважка
82–90 кг
70–76 кг
Важка
90–98 кг
76–82 кг
Суперважка
понад 98 кг
понад 82 кг
відкрита вагова
відкрита вагова
Абсолютна
категорія
категорія

6.3. Час сутички за віковими групами
№
1
2
3
4
5
6
7

Вікова група
Діти
6–7 років
Молодші юнаки та дівчата
8–9 років
Юнаки та дівчата
10–11 років
Старші юнаки та дівчата
12–13 років
Кадетки і кадетки
14–15 років
Юніорки та юніорки
16–17 років
Дорослі (чоловіки та жінки)
18 років і старші

Час
сутички
2 хв
3 хв
3 хв
3 хв
4 хв
4 хв
5 хв

Додатковий
час
1 хв
1 хв
1 хв
1 хв
1 хв
1 хв
1 хв

6.4. Екіпірування спортсмена-учасника
Спортивний костюм учасника є офіційним костюмом команди з написом на
спинці костюму назви організації, яку він представляє на змаганні і нагрудною
емблемою бойового хортингу на лівій стороні. Змагальний костюм – для усіх
спортсменів, всіх учасників чоловічої і жіночої статі складається з хортовки –
Сombat Horting Suit (куртка з поясом та брюки). Хортовка – змагальний костюм з
щільної темно-синьої бавовняної тканини, складається з куртки, довжина якої
закриває тулуб до середини стегон, та фіксується поясом, з рукавами нижче ліктів,
та спортивних брюк, досить вільних, щоб не стискувати рухів ногами.
Учасники змагань ведуть сутичку босоніж, можуть застосовувати м'які
фіксатори гомілковостопних суглобів, крім спортсменів категорії чоловіки 18 років
і старші. На лівій половині куртки повинна бути вишита каліграфічним способом
нагрудна емблема «Сombat Horting» нитками золотого або жовтого відтінку. 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» тощо на правому рукаві
куртки може бути розташована емблема, відзнака, що вказує на набуття
спортсменом даного звання. Спортивні брюки костюму-хортовки темно-синього
кольору повинні покривати гомілку і ступню до підлоги, пояс штанів повинний
зав'язуватися міцною щільною тасьмою. На лівій боковій стороні спортивних брюк
посередині стегна вишита емблема бойового хортингу, така як і нагрудна.
Спортсменки жіночої статі всіх вікових груп, які вдягнені у хортовку, під
курткою хортовки використовують майку темно-синього кольору, під яку у вікових
групах жіночої статі 12–13, 14–15, 16–17, 18 років і старші вдягається протектор для
грудей.

Спортсменки жіночої статі 18 років і старші використовують хортовку з
нагрудною емблемою та шолом, відповідно до черговості виклику на спортивний
майданчик; учасниця, яку визвали першою, виходить в синьому шоломі ліворуч від
Рефері.
Учасниками змагань розділу «Рукопашна сутичка» у відповідних вікових
групах використовується змагальний спортивний костюм наступного зразка:
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 брюки)
темно-синього кольору; захисне екіпірування – протектори гомілки і підйому ступні,
шолом із закритим підборіддям, спортивні тканинні рукавиці-панчохи з відкритими
пальцями.
б) жіноча стать: змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і брюки)
темно-синього кольору, майка темно-синього кольору (під курткою); захисне
екіпірування – протектори гомілки і підйому ступні, нагрудний захисний протектор
(для учасниць 12–13 років), жіночий паховий протектор (для учасниць 10–11, 12–
13 років), шолом із закритим підборіддям, спортивні тканинні рукавиці-панчохи з
відкритими пальцями.
2. Кадети та кадетки 14–15 років, юніори та юніорки 16–17 років
а) Юніори: змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і брюки) темносинього кольору; захисне екіпірування – паховий протектор; протектори гомілки і
підйому ступні (охоплює кінцівку) та тканинний фіксатор колінного суглобу (за
бажанням учасника); шолом із закритим підборіддям, капа, рукавиці з відкритими
пальцями 7 унцій.
б) Юніорки: змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і брюки) темносинього кольору; захисне екіпірування – протектори гомілки і підйому ступні,
нагрудний захисний протектор, жіночий паховий протектор, тканинний фіксатор
колінного суглобу (за бажанням учасника); шолом із закритим підборіддям, капа,
спортивні тканинні рукавиці-панчохи з відкритими пальцями.
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 брюки) темно-синього
кольору;
захисне екіпірування – паховий протектор; капа, рукавиці з відкритими
пальцями 7 унцій, 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 брюки) темно-синього
кольору;
захисне екіпірування – нагрудний захисний протектор, жіночий паховий
протектор, шолом із закритим підборіддям, капа, спортивні тканинні рукавиціпанчохи з відкритими пальцями.

В 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– 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 Арбітра хорту у жовтому шоломі.
Якщо по Положенню про проведення змагання, мандатною комісією учаснику
змагання надається відповідний жеребкуванню чи реєстрації номер, то він повинен
бути надійно пришитий на спинці хортовки.
Бинтування кистей рук під рукавиці у змаганнях серед кадетів, юніорів,
молоді та дорослих не використовується.
6.5. Офіційна суддівська форма: біла сорочка з довгим рукавом та емблемою
Всесвітньої федерації бойового хортингу на кишені, темно-синій метелик
середнього розміру, брюки темно-синього кольору, шкарпетки чорного кольору.
Кожен боковий суддя при прийнятті рішення про оцінку дії спортсмена
жестикуляцію руки супроводжує звуковим сигналом особистого суддівського
свистка.
7. Змагання у розділі «Самозахист»
1. Час виступу спортсмена від 60 секунд до 1,5 хвилини. Відлік часу
починається з першого атакуючого руху асистента.
2. Якщо виступ спортсменів перебільшує 1,5 хвилини, виступ припиняється і
кожен суддя віднімає від оцінки 1 бал.
7.1. 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).
7.2. 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 повинні бути виконані
таким чином, щоб продемонструвати переконливість захисту від атакуючої дії та
контроль над нападником після закінчення атаки.

2. Вся техніка самозахисту – контрольована, зі страхуванням особи, що імітує
напад, без нанесення шкоди здоров’ю асистенту. Ступінь контакту при ударах та
ступені зусилля при захватах, больових та удушливих прийомів – контрольовані (до
першої ознаки ефективності).
7.3.. Порядок виступу спортсменів
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.
2. Перед початком виступу предмети, що імітують зброю повинні бути
оглянуті рефері. У випадку, якщо старший суддя визнає такі предмети
небезпечними, вони повинні бути замінені на інші.
3 Команда з двох спортсменів демонструє відпрацьовану раніше техніку.
реальною швидкістю.
4. На змаганнях спортсмени демонструють 5 технічних дій. Якщо спортсмени
демонструють менш ніж 5 технічних дій самозахисту то, спортсмен
дискваліфікується.
7.4. 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 1 балів. 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.
7. Переможець визначається за найбільшою сумою балів.

7.5. Порядок виступу спортсмена
1. 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 будьякої зброї.
2. Асистент повинен 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
2 балів від суми його виступу.
3. 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
дискваліфіковано. Перше попередження тягне за собою віднімання з сумарного
результату виступу спортсмена 0,5 бали, а друге – 1 бал.
4. У випадку помилки, припущеної асистентом або проведення навмисних дій,
які ускладнюють демонстрування техніки самозахисту, спортсмену може бути
надано повторну спробу з іншим рівнозначним завданням.
5. Демонстрація техніки самозахисту захисних дій при виступі у розділі
«Самозахист» починається за командами арбітру. За командою “Увага!” асистент
вибирає позицію за спиною учасника на дистанції необхідній для проведення атаки.
6. 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 арбітру
“Відпустити захват” або “Стоп” учасники повинні припинити всі дії і повернутися у
вихідне положення.
7.6. 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.

2. 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.
7.7. Регламент проведення змагань
7.7.1. Змагання у віковій групі 6–7 років
7.7.1.1. 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;
7.7.1.2. 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».
7.7.2. Змагання у віковій групі 8–9 років
7.7.2.1. 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;
7.7.2.2. 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».
7.7.3. Змагання у віковій групі 10–11 років
7.7.3.1. 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;
7.7.3.2. 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».
7.7.4. Змагання у віковій групі 12–13 років
7.7.4.1. 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;
7.7.4.2. 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».
7.7.5. Змагання у віковій групі: кадети і кадетки 14–15 років
7.7.5.1. 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;
7.7.5.2. 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».
7.7.6. Змагання у віковій групі: юніори і юніорки 16–17 років
7.7.6.1. 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;
7.7.6.2. 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»;
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».
7.7.7. Змагання серед дорослих у вікових групах: молодь 18–23 роки,
чоловіки та жінки 18 років і старші
7.7.7.1. 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;
7.7.7.2. 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».
7.7.7.3. До участі в змаганнях розділу «Самозахист» в особистому і парному
розрядах серед молоді 18–23 роки, чоловіків та жінок 18 років і старші
допускаються спортсмени і спортсменки юніорського віку 16–17 років.
8. Змагання у розділі «Форма»
8.1. Змагання у віковій групі 6–7 років
8.1.1. 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;
8.1.2. 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».
8.2. Змагання у віковій групі 8–9 років
8.2.1. 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;
11.2.2. 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».
8.3. Змагання у віковій групі 10–11 років
8.3.1. 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;
8.3.2. 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».
8.4. Змагання у віковій групі 12–13 років
8.4.1. 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;
8.4.2. 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».
8.5. Змагання у віковій групі: кадети і кадетки 14–15 років
8.5.1. 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;
8.5.2. 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».
8.6. Змагання у віковій групі: юніори і юніорки 16–17 років
8.6.1. 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;
8.6.2. 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».
8.7. Змагання серед дорослих у віковій групі: чоловіки та жінки 18 років і
старше
8.7.1. Розряди змагань у віковій групі серед 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;
8.7.2. У віковій групі 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».

9. Нагородження
9.1. Спортсмени, які посіли 1–3 місця, нагороджуються дипломами
відповідних ступенів і медалями організаторів змагань. Спортсмени, яких визнали
за рішенням колегії суддів змагань кращими по техніці роботи, кращими в
показнику волі до перемоги нагороджуються пам’ятними призами.
9.2. Спонсори та інші організації можуть установлювати додаткові призи.
10. Фінансові витрати
Витрати на організацію проведення змагань (нагородження переможців і
призерів, харчування суддівської колегії, оренда місця змагань та допоміжних
приміщень, штабу змагань та оргтехніки, оренда хорту, оплата канцтоварів,
медикаментів, лікарського та обслуговуючого персоналу, друкування афіш та іншої
атрибутики до змагань, розміщення реклами, транспортні та інші видатки по
організації змагань) здійснюються за рахунок Національної федерації бойового
хортингу України, зацікавлених установ, організацій та спонсорів.
Витрати на відрядження учасників, тренерів-представників, суддів (проїзд в
обох напрямках, розташування, харчування, збереження заробітної плати,
благодійні безповоротні внески за участь у змаганнях) – за рахунок коштів
організацій, що відряджають.
11. Підготовка спортивних споруд
Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при
проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка створюється оргкомітетом змагань
та затверджується офіційним делегатом Національної федерації бойового хортингу
України.
Власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань
зобов'язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність.
12. Медичне забезпечення
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні
працівники. На змаганні присутній лікар зі спортивної медицини.
Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника
головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов`язкові для
учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в організаційний комітет
або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт з їх
закінченням.

13. Заявки
13.1. Попередні заявки на участь у змаганнях надсилати не пізніше ніж
05 грудня 2021 року на електронну адресу голови мандатної комісії змагань, віцепрезидента НФБХУ Карасевича Сергія Анатолійовича, тел.: +38-067-700-98-58,
+38-093-889-67-57, e-mail: horting.pantera@gmail.com.
13.2. В попередніх заявках повинна бути вказана така інформація: прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження, країна, розділ змагань, вага, спортивне звання.
13.3. Іменна заявка на участь у змаганнях подається до мандатної комісії у
день приїзду учасників. До заявки додаються документи, що засвідчують особу і
дату народження, а також страховий поліс від нещасних випадків. До участі у
змаганні допускаються лише команди та учасники, які підтвердили свою участь у
встановлених для попередніх заявок терміни під час роботи мандатної комісії.
13.4. Заявки приймаються тільки в надрукованому вигляді, підписані
керівником обласної організації, що відряджає команду для участі у чемпіонаті
України. Попередні заявки направляються на електронні адреси. Кількість
допущених спортсменів у заявці вказується прописом і засвідчується підписом
лікаря з печаткою.
13.5. Оригінал заявки разом з іншими зазначеними документами офіційний
представник команди надає до Мандатної комісії змагань.
13.6. Несвоєчасно подані або неправильно оформлені заявки не приймаються.
ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ !

