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ЗМАГАННЯХ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
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президент Калуської міської федерації хортингу, суддя національної категорії,  

майстер спорту України з хортингу; 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 
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член тренерської ради Національної федерації бойового хортингу України, 

суддя національної категорії. 

 
Анотація. В даній науковій статті проаналізовано вимоги правил та умови участі в спортивних 

змаганнях з бойового хортингу, визначено основні аспекти суддівства спортивних змагань з 

національного професійно-прикладного виду спорту України бойового хортингу. Зазначено, що 

учасник змагань з бойового хортингу має право: звертатися через офіційного представника своєї 

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

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

допомогою; просити про зупинку сутички, піднявши руку вгору: на вимушену паузу довжиною до 5 хв 

для одержання медичної допомоги при травмі, при відмовленні від продовження сутички, при 

виникненні інших нестандартних ситуацій під час сутички використовувати до 1 хв для 

упорядкування костюма чи протекторів. Учасник змагань з бойового хортингу зобов'язаний: знати 

Програму і Положення (Регламент) про змагання, строго виконувати правила змагань; поводитися 

коректно по відношенню до учасників, суддів, представників і тренерів, почесних гостей, батьків 

інших учасників, глядачів, що присутні на змаганні; строго виконувати вимоги традиційного етикету 

бойового хортингу перед початком сутички, під час сутички і після її закінчення; відповідати 

санітарно-гігієнічним вимогам; бути одягненим в охайний чистий спортивний одяг: хортовку (куртка 

та брюки темно-синього кольору, пояс відповідної кваліфікації), мати охайне спортивне захисне 

екіпірування, рукавиці, протектори на гомілки, вдягнені під брюки хортовки, для учасників жіночої 

статі під куртку хортовки обов'язково вдягається неушкоджений протектор для грудей; 

використовувати тільки індивідуальні засоби захисту, зазначені в положенні про проведення 

змагання; надавати суддям можливість перевірки чи наявності відповідності стандартам 

індивідуальних засобів захисту; не залишати хорт без дозволу Рефері; виконувати всі команди Рефері. 

Бойовий хортинг веде політику розповсюдження бойової культури України в інші держави, але 

Всесвітня федерація бойового хортингу стоїть на позиції чіткого і системного розвитку саме 

української традиційної бойової культури в усьому світі. 

Ключові слова: вимоги правил змагань, бойовий хортинг, Всесвітня федерація бойового хортингу, 

умови участі у змаганнях, вагові категорії, суддівство спортивних змагань. 
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Актуальність наукового дослідження. Бойовий хортинг – національний вид спорту 

України. Він є важливою складовою патріотичного та духовного виховання молоді, 

відродження та розвинення спортивних, бойових і культурних традіцій українського народу, 

зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 

людини шляхом залучення її до участі у змаганнях з бойового хортингу [1–11; 19–32]. 

Правила змагань з виду спорту бойового хортингу розроблені і діють на основі досвіду та 

напрацювань у змішаному виді єдиноборства, розраховані на спортсменів різного віку. В 

основній частині правил змагань зазначені вікові групи та вагові категорії учасників змагання, 

які змагаються між собою в різних розділах змагань. 

Виклад основного матеріалу. Спортивні поєдинки в хортингу, являються дуже 

видовищними. Спортсмени наносять потужні удари, проводять різноманітні кидки переважно 

з високою амплітудою. За вдалим кидком, як правило слідує проведення больового чи 

задушливого прийому. Виступи у змагальному розділі – «двобій» потребують від спортсмена 

високого рівня підготовленості [12–18]. Це досягається скрупульозним плануванням системи 

спортивної підготовки з необхідною корекцією тренувальних навантажень та спрямованості 

тренувального процесу. Правила змагань в хортингу дають змогу спортсменам, опановувати 

величезним арсеналом бойових навичок і на його основі формувати індивідуальну манеру 

ведення поєдинку. 

Учасники змагань з бойового хортингу 

Вікові групи 

Учасники змагань з бойового хортингу поділяються на вісім вікових груп: 

1. Діти хлопці та дівчата 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 старше. 

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

окрема вікова група, серед спортсменів якої проводяться змагання. 

Таблиця 1 

Вагові категорії учасників змагань з бойового хортингу 

 

№ 

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. Важка 27–30 кг 27–30 кг 

6. Суперважка понад 30 кг понад 30 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. Напівважка 33–36 кг 33–36 кг 

6. Важка 36–40 кг 36–40 кг 

7. Суперважка понад 40 кг понад 40 кг 
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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. Напівважка 43–46 кг 43–46 кг 

8. Важка 46–50 кг 46–50 кг 

9. Суперважка понад 50 кг понад 50 кг 

4. Старші юнаки та дівчата 12–13 років 

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. Напівважка 52–56 кг 52–56 кг 

9. Важка 56–60 кг 56–60 кг 

10. Суперважка понад 60 кг понад 60 кг 

5. Кадети та кадетки 14–15 років 

1. Найлегша до 45 кг до 40 кг 

2. Легка  45–50 кг 40–45 кг 

3. Напівсередня 50–55 кг – 

4. Середня 55–60 кг 45–50 кг 

5. Напівважка 60–65 кг 50–55 кг 

6. Важка 65–70 кг 55–60 кг 

7. Суперважка понад 70 кг понад 60 кг 

8. Абсолютна відкрита вагова катег. відкрита вагова катег. 

6. Юніори та юніорки 16–17 років 

1. Найлегша до 50 кг до 45 кг 

2. Напівлегка 50–55 кг 45–50 кг 

3. Легка 55–60 кг 50–55 кг 

4. Напівсередня 60–65 кг – 

5. Середня  65–70 кг 55–60 кг 

6. Напівважка 70–75 кг 60–65 кг 

7. Важка 75–80 кг 65–70 кг 

8. Суперважка понад 80 кг понад 70 кг 

9. 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 90–98 кг 76–82 кг 
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10. Суперважка понад 98 кг понад 82 кг 

11. Абсолютна відкрита вагова катег. відкрита вагова катег. 

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

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 90–98 кг 76–82 кг 

10. Суперважка понад 98 кг понад 82 кг 

11. 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. 

Допуск учасників до змагань з бойового хортингу 

1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени відповідного віку, статі, вагових 

категорій, спортивних розрядів і класифікаційних рівнів бойового хортингу (ранків), 

зазначених у Правилах, дані яких правильно оформлені в офіційній заявці 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. 

4. До змагань в умовно-контактному розділі «Форма» серед молоді (чоловіки, жінки) та 

серед дорослих (чоловіки, жінки) допускаються юніори та 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. Одному спортсмену дозволяється приймати участь у декількох розділах змагань за 

поданням представника команди та особистим бажанням. 

8. 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 [33–48]. При виникненні проблем з допуском до участі в змаганнях 

остаточне рішення приймає Головний суддя змагань. Дане рішення не обговорюється 

Права та обов'язки учасників змагань 

1. Учасник змагань з бойового хортингу має право: 

звертатися через офіційного представника своєї організації, у випадку його відсутності – 

через тренера, у випадку їхньої відсутності на змаганнях – особисто, у Суддівську колегію; 

при одержанні травми звертатися до лікаря змагань за медичною допомогою; 
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просити про зупинку сутички, піднявши руку вгору: на вимушену паузу довжиною до 5 хв 

для одержання медичної допомоги при травмі, при відмовленні від продовження сутички, при 

виникненні інших нестандартних ситуацій під час сутички використовувати до 1 хв для 

упорядкування костюма чи протекторів. 

2. Учасник змагань з бойового хортингу зобов'язаний: 

знати Програму і Положення (Регламент) про змагання, строго виконувати правила 

змагань; 

поводитися коректно по відношенню до учасників, суддів, представників і тренерів, 

почесних гостей, батьків інших учасників, глядачів, що присутні на змаганні; 

строго виконувати вимоги традиційного етикету бойового хортингу перед початком 

сутички, під час сутички і після її закінчення; 

відповідати санітарно-гігієнічним вимогам; 

бути одягненим в охайний чистий спортивний одяг: хортовку (куртка та брюки темно-

синього кольору, пояс відповідної кваліфікації), мати охайне спортивне захисне екіпірування, 

рукавиці, протектори на гомілки, вдягнені під брюки хортовки, для учасників жіночої статі під 

куртку хортовки обов'язково вдягається неушкоджений протектор для грудей; 

використовувати тільки індивідуальні засоби захисту, зазначені в Положенні; 

надавати суддям можливість перевірки чи наявності відповідності стандартам 

індивідуальних засобів захисту; 

не залишати хорт без дозволу Рефері; 

виконувати всі команди Рефері; 

у випадку зазначення в Положенні про змагання про обов'язкове страхування учасників – 

мати страховий поліс (вид і розміри страхування також мають бути зазначені в Положенні про 

змагання, 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. 

Представники, судді, секунданти, тренери і капітани команд 

1. Кожна команда, що бере участь у змаганні, зобов’язана мати у своєму складі: 

представника (начальника) команди, суддю, тренера, секунданта і капітана команди. Дані 

офіційні особи команди можуть виконувати обов1язки секунданта. 

2. Представник (начальник) є керівником команди, про що обов'язково вказується в 

офіційній заявці команди на участь у змаганні. Він несе відповідальність за дисципліну і 

поведінку учасників у місцях проживання, харчування, проведення змагань і безпосередньо 

на хорті, забезпечує їхню своєчасну явку на сутичку [49–62]. Представник може бути 

присутнім при жеребкуванні учасників змагань та на нарадах Суддівської колегії, якщо вони 

проводяться разом із представниками. Представник команди під час змагань має бути 

одягнений в офіційний костюм. Офіційний протест щодо порушення правил змагань подає 

тільки представник команди, або особа, яка його замінює, що підтверджено документально. 

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, знаходячись у 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 має бути одягнений в 
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офіційний спортивний костюм команди, яку він представляє, та мати при собі вдягнений 

бейдж секунданта [63–78]. 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. 

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. 

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

нарівні з представником і тренером відповідає за дисципліну учасників команди. 

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 

спортивною федерацією та 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. 

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 зі спортсменом статі; супроводжуючий 

(допінг-офіцер) зобов’язаний спостерігати за виходом біопроби від спортсмена до посудини, 

після чого, відповідно до інструкцій, заповнює і підписує разом зі спортсменом і 

представником необхідні документи та 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 спортивно 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 спортивної 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 спортивною федерацією [79–92]. 

12. Після винесення остаточного рішення, спортивна федерація має право надавати 

інформацію щодо порушень спортсменом антидопінгових правил засобам масової інформації 

чи громадськості. 
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Розділ змагань «Рукопашна сутичка» 

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. 

2. Засідання Мандатної комісії і зважування учасників проводяться наступними 

посадовими особами, призначеними Головним суддею: Голова Мандатної комісії, заступник 

Головного судді, технічний секретар, Головний лікар змагань, необхідна кількість суддів, що 

визначають результати зважування. 

3. Для проведення процедури зважування має бути в наявності відповідна кількість 

пристроїв для зважування та необхідна кількість суддів, що визначають результати 

зважування. 

3. Для проходження Мандатної комісії і зважування учаснику необхідно надати документи, 

відповідно до Положення (Регламенту) про змагання. 

4. Будь-які проблеми, що виникають у процесі зважування чи проходження Мандатної 

комісії, вирішує тільки представник або капітан команди, зазначені в заявці. 

5. Зважування та реєстрація всіх учасників проводиться в терміни і за адресою, зазначеною 

у Положенні (Регламенті) про змагання. 

6. 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 має завершитися не менше, ніж за дві години до початку змагань. Його 

результати заносяться до протоколу зважування. 

7. Спортсмени, що одержали допуски Мандатної комісії, лікаря і пройшли зважування, 

допускаються Головним суддею до змагання і, таким чином, є учасниками даних змагань. 

8. Порядок та час зважування учасників змагання вказується в Положенні (Регламенті). 

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

допускається. 

Жеребкування 

1. Жеребкування проводить призначена Головним суддею комісія в складі: 

заступник Головного судді; 

Головний секретар; 

необхідна кількість суддів і секретарів, що проводять жеребкування для складання пар 

учасників і визначення порядку проведення сутичок. 

2. 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 [93–99]. Даний спосіб має 

назву – змішане жеребкування. 

3. В інший спосіб жеребкування проводиться в день прибуття команд після реєстрації та 

акредитування учасників з урахуванням фаворитів і розгрупуванням їх за попередніми 

заявками команд. 

4. 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. 

5. Результати жеребкування заносяться до протоколу, на підставі якого складається 

протокол сутичок і протокол змагань. 

6. Головний суддя змагань є відповідальним за справедливе урахування всіх без винятку 

умов жеребкування учасників. 

Костюм учасників змагань з бойового хортингу 

1. Спортивний костюм учасника є офіційним костюмом команди з написом на спинці 

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

– «Бойовий хортинг» на лівій стороні. 
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2. Змагальний костюм для всіх учасників чоловічої і жіночої статі складається з хортовки 

(куртка з поясом та брюки). Хортовка виготовлена зі щільної бавовняної чи лляної тканини 

темно-синього кольору, складається з куртки, довжина якої закриває тулуб до середини 

стегон, та фіксується поясом, з рукавами нижче ліктів, та прямих брюк, досить вільних, щоб 

не стискувати рухів ногами. Учасники змагань ведуть сутичку босоніж, можуть застосовувати 

м'які фіксатори гомілковостопних суглобів, крім спортсменів категорії чоловіків 18 років і 

старше. 

На лівій сторонні грудей куртки в області серця має бути вишита нитками каліграфічним 

вертикальним способом нагрудна емблема «Combat Horting» стандартних кольорів. На лівому 

рукаві куртки посередині плеча може знаходитися кваліфікаційний шеврон розрізнення, 

емблема клубу, у спортсмена, який має спортивне звання «Чемпіон Світу з бойового 

хортингу», «Чемпіон Європи, Азії», «Чемпіон України» може бути розташована емблема-

відзнака, що вказує на набуття спортсменом даного звання. 

Брюки хортовки темно-синього кольору повинні покривати гомілку і ступню до підлоги, 

пояс штанів має зав'язуватися міцною щільною тасьмою. 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 старше 

вдягається протектор для грудей. 

3. 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 

а) чоловіча стать: змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і брюки) темно-синього 

кольору; захисне екіпірування – протектори гомілки і підйому ступні, тканинний фіксатор 

колінного суглобу (за бажанням учасника), шолом, спортивні малі рукавиці 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 та жіночий паховий протектор (для 

учасниць 12–13 років), тканинний фіксатор колінного суглобу (за бажанням учасника), 

шолом, спортивні малі рукавиці з відкритими пальцями. 

2. Старші юнаки та дівчата 12–13 років, кадети та кадетки 14–15 років, юніори та 

юніорки 16–17 років 

а) Юніори: змагальний костюм – Хортовка (куртка з поясом і брюки) темно-синього 

кольору; захисне екіпірування – паховий протектор; протектори гомілки і підйому ступні 

(охоплює кінцівку) та тканинний фіксатор колінного суглобу (за бажанням учасника); шолом, 

капа, рукавиці з відкритими пальцями 6 унцій. 

б) Юніорки: змагальний костюм – Хортовка (куртка з поясом і брюки) темно-синього 

кольору; захисне екіпірування – протектори гомілки і підйому ступні, нагрудний захисний 

протектор, жіночий паховий протектор, тканинний фіксатор колінного суглобу (за бажанням 

учасника); шолом, капа, рукавиці з відкритими пальцями 6 унцій. 

6. Молодь (чоловіки, жінки) 18–23 роки та дорослі (чоловіки, жінки) 18 років і старше 

а) Молодь та дорослі чоловіки: 

змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і брюки) темно-синього кольору; 

захисне екіпірування – паховий протектор; тканинний фіксатор колінного суглоба (за 

бажанням учасника); капа, рукавиці з відкритими пальцями 6 унцій. 

б) Молодь та дорослі жінки: 

змагальний костюм – хортовка (куртка з поясом і брюки) шорти та майка темно-синього 

кольору (під курткою); 

захисне екіпірування – нагрудний захисний протектор, жіночий паховий протектор, 

тканинний фіксатор колінного суглобу (за бажанням учасника), капа, рукавиці з відкритими 

пальцями 6 унцій. 
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4. В змаганнях усіх вікових груп спортсмен, якого викликають на хорт і назвали першим, 

виходить ліворуч від Рефері та стола Арбітра хорта в синьому шоломі, а спортсмен, якого 

викликають на хорт і назвали другим, виходить праворуч від Рефері та стола Арбітра хорта у 

жовтому шоломі. 

5. Якщо за Положенням про проведення змагання, мандатною комісією учаснику змагання 

надається відповідний жеребкуванню чи реєстрації номер, то він має бути надійно пришитий 

на спинці хортовки. 

6. Бинтування кистей рук під рукавиці заборонено. 

Стандарти захисного екіпірування учасників змагань 

1. Захисне екіпірування має відповідати наступним стандартам: 

а) Шолом учасника змагання з бойового хортингу має повністю закривати підборіддя 

бокові і потиличну частини голови. Для розрізнення учасників сутички використовуються 

шоломи темно-синього і жовтого кольору. 

б) Протектор паху має прикривати область симфізу (лобка) і геніталій, виготовляється з 

твердого пластику. Внутрішня поверхня повинна мати м'яку прокладку, і він має кріпитися на 

еластичному поясі і лямках. Протектор паху вдягається тільки під змагальні шорти або брюки 

хортовки. 

в) Протектор гомілки і підйому ступні покриває гомілку півколом нижче колінного суглобу, 

має гнучке з'єднання над гомілковостопним суглобом, і має досягати початків пальців ніг. 

Виготовляється з напівтвердого матеріалу товщиною не більш 2 см, вдягається у виді панчохи 

з відкритими п'ятою і передньою частиною ступні. 

г) Жіночий протектор грудей має закривати область молочних залоз, залишаючи відкритим 

рівень сонячного сплетення 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 грудей вдягається під спортивну майку темно-синього 

кольору. 

2. Організатори змагань забезпечують всіх учасників однаковими стандартними 

протекторами, якщо про це зазначено в Положенні про змагання. 

3. Учасниками змагань можливе використання додаткових тканинних, темпових фіксаторів 

та намоток тільки з дозволу Головного лікаря змагань. Дозвіл надається після першого кола 

змагання, сутички проведеної учасником на даних змаганнях. 

4. У вікових групах 12 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 сутичкою перевіряє 

Рефері сутички 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. 

Висновки. Таким чином, у даному науковому дослідженні проаналізовано вимоги правил 

та умови участі в спортивних змаганнях з бойового хортингу, основні аспекти правил змагань, 

акцентовано увагу на розділах змагань і видах підготовки спортсменів бойового хортингу 

(теоретична, технічна, тактична, фізична та психологічна підготовки).  

Перераховано та описано основні напрями підготовки спортсменів та особливості 

суддівства спортивних змагань за різними розділами.  

Зазначено, що правила спортивних змагань є єдиними чинними на території України 

правилами змагань з бойового хортингу, визначають основні засади організації та проведення 

змагань, що проводяться на території України. Правила змагань розроблені відповідно до 

Міжнародних правил змагань з бойового хортингу, які затверджені Всесвітньої федерації 

бойового хортингу, і 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.  
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Якщо говорити про бойовий хортинг як бойове мистецтво, його методики йдуть від 

надбання поколінь та традицій: чим більше подорожуєш з бойовим хортингом країнами світу, 

вивчаєш, споглядаєш, досліджуєш, відкриваєш прояви бойового мистецтва, тим чіткіше 

формуються власні внутрішні цінності, переконання, відточуються смаки, вдосконалюється 

техніка прийомів самооборони. Бойовий хортинг вважається не тільки видом спорту зі своєю 

змагальною програмою, це є бойове мистецтво. А само мистецтво є універсальною мовою 

світу і водночас мовою кожного народу, кожної людини. Спортивна як і культурна дипломатія 

забезпечує міжнародний культурний обмін, в рамках якого мистецтво долає кордони і зближує 

спільноти, сприяє порозумінню між ними. Репутація та сприйняття України в очах іноземної 

аудиторії є дуже важливим інтересом для усіх українців. 

Всебічна підготовка в бойовому хортингу – це формування, розвиток і вдосконалення 

властивостей фізичної підготовленості, тактичних здібностей, технічного вдосконалення і 

психіки, які потрібні для успішної діяльності спортсменів та команд. 

Для правильного планування навчально-тренувального процесу з бойового хортингу 

потрібно мати на увазі, що фахівці виокремлюють п’ять видів підготовки спортсменів 

бойового хортингу: теоретична, технічна, тактична, фізична та психічна підготовки. 

Перераховано та описано основні напрями і методи суддівства змагань з бойовому 

хортингу: соціалізація особистості в бойовому хортингу; статус; багаточисленні культурні та 

матеріальні передумови; забезпечення динаміки командної діяльності в бойовому хортингу; 

міжособистісні стосунки; сумісність; лідерство; індивідуальність; згуртованість; відбір; 

динаміка командної діяльності; розвиток особистості та психічних процесів спортсмена; 

спеціалізоване сприймання; відчуття, сприймання, увага, пам'ять, мова, мислення, уява. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над суддівством змагань, 

вивченням вимог правил та умов участі в спортивних змаганнях з бойового хортингу буде 

конкретизована в результатах констатувального, формувального та контрольному 

експериментах дослідження. 
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Demchuk S. R., Yeromenko E. A., Doroshenko M. M. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 
Requirements of rules and conditions of participation in sports 

competitions in combat horting 
 

 

Abstract. This scientific article analyzes the requirements of the rules and conditions of 

participation in sports competitions in combat horting, identifies the main aspects of refereeing sports 

competitions in the national professional-applied sport of Ukraine combat horting. It is noted that a 

participant in a combat horting competition has the right to: apply through an official representative 

of his organization, in his absence - through a coach, in case of their absence at the competition – in 

person, to the Judges' Board; in case of injury, consult a competition doctor for medical assistance; 

ask to stop the fight by raising your hand: for a forced pause of up to 5 minutes to receive medical 

care in case of injury, in case of refusal to continue the fight, in case of other unusual situations 

during the fight use up to 1 minute to adjust the suit or protectors. The participant of competitions on 

combat horting is obliged: to know the Program and Regulations (Regulations) about competitions, 

strictly to observe rules of competitions; behave correctly in relation to participants, judges, 

representatives and coaches, honored guests, parents of other participants, spectators present at the 

competition; strictly comply with the requirements of the traditional etiquette of combat horting 

before the fight, during the fight and after it; meet sanitary and hygienic requirements; to be dressed 

in neat clean sportswear: a greyhound (jacket and trousers of dark blue color, a belt of the 

corresponding qualification), to have a neat sports protective equipment, gloves, protectors on shins, 

dressed under greyhound trousers, for female participants under a greyhound jacket it is obligatory 

wear an intact chest protector; use only personal protective equipment specified in the regulations of 

the competition; give judges the opportunity to check whether compliance with the standards of 

personal protective equipment; not to leave the greyhound without the permission of the Referee; 

execute all commands of the Referee. Combat horting pursues a policy of spreading Ukraine's combat 

culture to other countries, but the World Federation of Combat Horting stands for a clear and 

systematic development of Ukrainian traditional combat culture around the world. 
 

Key words: requirements of competition rules, combat horting, World Federation of combat 

horting, conditions of participation in competitions, weight categories, refereeing of sports 

competitions. 
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