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БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
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учитель фізичної культури Ліцею «Інетелект» НТУУ «КПІ» м. Києва,  

суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу; 

ЄРЬОМЕНКО Едуард Анатолійович 
професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Факультету 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 

Університету ДФС України, кандидат педагогічних наук, президент Національної федерації 

бойового хортингу України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, 

Заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу,  

майор десантно-штурмових військ Збройних Сил України, учасник бойових дій; 

МАЗУР Анжела Андріївна 
Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, 

кафедра хортингу та реабілітації, тренер-викладач гуртка з бойового хортингу ліцею 

«Універсум» Шевченківського району міста Києва, суддя першої категорії,  

член суддівської колегії національного чемпіонату України з бойового хортингу. 
 

Анотація. У даній науковій статті охарактеризована методика вивчення захватної техніки 

бойового хортингу, проаналізовано класифікацію захватів технічного розділу системи бойового 

хортингу, особливості захватної техніки бойового хортингу як розділу підготовки для проведення 

кидків суперника, біологічне значення рухової активності спортсменів бойового хортингу при взятті 

захватів у процесі ведення сутички, аспекти атакувальних та захисних захватів бойового хортингу, 

методи та форми фізичного і психологічного забезпечення високих спортивних досягнень і підготовки 

спортсменів із застосуванням засобів сучасного національного виду спорту бойового хортингу та 

підходи до визначення правильної захватної техніки у спортивної діяльності. Зазначено, що для 

біомеханічного аналізу захватних дій спортсмена бойового хортингу необхідно врахувати 

морфологічні (анатомічні), фізіологічні та психологічні характеристики. Спортсмен бойового 

хортингу у сутичці виконує в основному конкретні та результативні, а значить відомі його 

суперникові прийоми з певних захватів. У зв'язку з цим у процесі вдосконалення дій в захватах кожному 

спортсмену необхідно напрацьовувати свою схему вибору і послідовність взяття захватів проти 

конкретних типів суперника. Спортсмени в сутичці можуть перебувати в таких положеннях, що 

стосуються захватів: поза захватом, в обопільному захваті, коли захват тримає один зі спортсменів. 

Участь верхньої кінцівки спортсмена бойового хортингу в біомеханіці захвата відбувається за 

трьохсуглобовим кінематичним важелем: пальці і кисть – передпліччя – плече. Одночасний захват 

двома руками здійснюється в тій же кінематичній послідовності, тільки за участю м'язів тулуба: 

грудних м'язів і найширших м'язів спини. Замикаючи в захват кінцівку або тулуб суперника, від рук рух 

переходить до поступального руху тулуба в потрібному напрямку, використовуючи опору ніг. При 

виконанні кидка основна роль рушійного елемента переходить від рук до тулуба і концентрації зусиль 

в область тазостегнового суглоба. Саме обертальний момент таза при опорі на ноги надає кидку 

потужний рух у потрібному напрямку. 

Ключрві слова: методика вивчення захватної техніки, бойовий хортинг, захватна техніка, 

фіксуючий захват, класифікація прийомів бойового хортингу, методика викладання спорту. 
 

Актуальність наукового дослідження. Робота із захватами в виді спорту бойовий хортинг 

дуже різноманітна, включає в себе атакувальні захватні дії, звільнення від захватів, зміни 

захватів і випередження захватів, різні збивання і різноманітні специфічні моменти партеру, 

пов'язані з контролем утримання, больового та задушливого прийому. 
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Виклад основного матеріалу. Всі захватні дії в бойовому хортингу застосовуються в 

умовах обопільного опору [1–11; 19–32]. Суперник миттєво реагує на ваш захват діями. Таким 

чином, підходячи до розділу вивчення різновидів захватів, необхідно розглянути основні 

принципи захватної техніки, варіанти та підготовку захватних частин руки. 

За різновидами безпосереднього застосування захвати рукою можна розділити на повні та 

фіксуючі. 

Повний захват рукою – це захватна дія, при якій захоплена частина суперника щільно 

контролюється по всій її окружності. 

Повним захватом можна вважати захват кистю руки зап'ястя супротивника, оскільки пальці 

вашої кисті здатні повністю обхопити його передпліччя біля зап'ястя. При цьому ви фіксуєте 

пальці, стискаєте кисть, а його зап'ясті додатково не дає зісковзнути з передпліччя вашому 

захвату. 

Повним захватом вважається захват під плече руки, ноги, шиї, оскільки у цьому випадку 

ваша рука повністю обвиває захоплену кінцівку або шию суперника по всьому колу. 

Повним захватом можна вважати захват тулуба, тулуба та шиї супротивника двома руками, 

коли ваші руки створюють міцне захватне кільце навколо захопленої частини, і ви повністю 

контролюєте переміщення цієї частини. 

Повним захватом вважається захват кінцівки суперника в одному місці двома долонями, 

коли пальці ваших долонь створюють повний обхват його кінцівки, що також йому ускладнює 

можливість звільнення від захвата [12]. 

Фіксуючий захват рукою – це захватна дія, при якій захоплена частина суперника 

контролюється з одного боку, перешкоджаючи рух у певному напрямку. 

Фіксуючим захватом вважається прихват суперника однією рукою за плече, гомілку, 

стегно, шию. Винятковою особливістю фіксуючого захват рукою є неучасть у ньому великого 

пальця руки. Така захватна дія виконується відкритою долонею, коли всі пальці долоні, 

включаючи великий, зібрані разом. 

Фіксуючий захват може мати різні напрямки, як притягувальний, при якому долонею 

робиться зачіп за захоплювану частину, так і відштовхуючий або відвідний у бік, при якому 

долоня діє за принципом упору в потрібну сторону. При виконанні фіксуючих захватів 

(прихватів) від ступеня стиснення пальців залежить рухова можливість рук і кількість груп 

м'язів, що беруть участь у роботі. Тому стискаються тільки три пальці, а великий і вказівний 

мають бути трохи розслаблені та бути на додатковому контролі. 

Перебуваючи в захваті, спортсмен як би розподіляє свою вагу тіла на суперника через 

крапки захватів, чим збільшує свою стійкість. Цей розподіл зусиль дає можливість більш 

вільної дії ногами і гарного контролю дій суперника, який намагається звільнитися з-під дії 

сил, що притискують його до опори. Концентрація цього тиску на одну руку й ослаблення 

іншої дає можливість завантажувати потрібну ногу суперника. Через такий захват спортсмен 

руками відчуває положення суперника, який допомагає йому вибірково застосовувати технічні 

дії [13–18]. Дуже важливо пам'ятати про те, що вже на початковій стадії формування техніки 

бойового хортингу необхідно вчитися виконувати прийоми зі стану опору на суперника. Якщо 

постійно намагатися виконувати кидки з вільного стану, не впливаючи на суперника через 

захват, то згодом у сутичках складно буде їх застосовувати. 

Захват руки на одній стороні вважається захисним тому, що, виконавши цей захват, 

спортсмен не має можливості правильно виводити з рівноваги суперника, а значить він його 

тримає з метою захисту. Крім того, однойменний захват однією рукою небезпечний тим, що в 

будь-який момент можна отримати удар дальньою (різнойменною) рукою або ногою 

суперника, тому що дистанція досить близька, а достатнього контролю над суперником 

односторонній захват не забезпечує, тому він може бути тільки попереднім і 

використовуватися для переходу на основний атакувальний захват. 

Спортсмен бойового хортингу у сутичці виконує в основному конкретні та результативні, 

а значить відомі його суперникові прийоми з певних захватів.  



 

432 
 

У зв'язку з цим у процесі вдосконалення дій в захватах кожному спортсмену необхідно 

напрацьовувати свою схему вибору і послідовність взяття захватів проти конкретних типів 

суперника. Спортсмени в сутичці можуть перебувати в таких положеннях, що стосуються 

захватів: поза захватом, в обопільному захваті, коли захват тримає один зі спортсменів. 

Поза захватом обидва можуть піти на швидкий розрив дистанції, перейти до ударних дій 

або виконати кидок захватом частини тіла (кидок захватом рук, ніг, тулуба), в цьому випадку 

теоретично у них є рівні можливості виконати захват і кидок. У випадку, коли захват тримає 

один спортсмен, а другий – без захвата, і такі моменти в сутичках створюються дуже часто, 

перевагу має спортсмен, який тримає захват, тому інший спортсмен відразу прагне нанести 

удар будь-якою вільною від захвата частиною тіла. 

Отже, працюючи над захватами, необхідно враховувати надійність кожного з них, 

навчитися визначати силу захвата, а також відчувати відношення сили та стійкості вашого 

захват до сили та стійкості захвата суперника. Цей принцип лежить в основі володіння 

перевагою в обміні захватами з суперником на протязі всієї сутички. 

Варіанти захватів і прихватів руками в рукавицях у сутичці бойового хортингу 

Рука, одягнена в рукавицю без відкритих пальців позбавляється захватних можливостей. 

Тому захвати кистю руки в сутичці бойового хортингу неможливі, вони можуть бути тільки 

фіксуючими з прихватом руки, ноги, шиї, тулуба [33–48]. Але повний щільний захват цілком 

можна виконувати передпліччям і плечем, а також двома руками одночасно, створюючи 

щільне захватне кільце, незалежно від рукавиць. 

Для проведення багатьох різновидів кидків без участі тулуба, збивань з ніг і переведень 

суперника в партер достатньо одного повного й одного фіксуючого захвата, що цілком може 

забезпечити дві руки, одягнені в рукавиці. Розглянемо окремо варіанти повних захватів і 

комбінації захватів, можливих для проведення у сутичці бойового хортингу. 

Захвати рук суперника руками в рукавицях 

Захват зап'ястя та передпліччя під плече. У момент прагнення захопити ваш тулуб з-під 

руки, рука суперника опиняється під вашим плечем. Притиснувши його передпліччя в нижній 

частині ближче до променево-зап’ястного суглоба своїм плечем до тулуба та зафіксувавши 

такий захват ще й передпліччям, виходить дуже щільний повний захват передпліччя 

суперника під плече, який дозволяє суттєво контролювати рухи суперника, а його рука, що 

перебуває в рукавиці, не дозволяє легко звільнитися від захвата і вийняти руку з-під плеча. 

Перевага цього захвата в тому, що ви блокували руку суперника настільки надійно, що 

можете не чекати ударів з тією сторону та, до того ж другою вільною рукою можна як нанести 

сильний удар, що дозволяє дистанція, так і перейти на кидок, захопивши вільну руку 

суперника, шию чи тулуб фіксуючим захватом. З відповідними подальшими діями в цьому 

випадку краще не зволікати, оскільки захоплена рука суперника все-таки може перебувати в 

стані фіксуючого захвата вашого тулуба. 

Ваш повний захват руки під плече за багатьма параметрами сутички вигідніше його 

фіксуючого (неповного) захвата тулуба, тому суперник буде готовий на будь-які дії, щоб 

звільнити свою руку з невигідного захвата, а ви маєте бути готові до атаки або маневрування 

для вибору атаки. 

Захват плеча під плече. Захват плеча під плече за своїм принципом такий же як і захват 

передпліччя під плече, тільки він проводиться в клінчевій дистанції, коли ваш тулуб 

торкається і знаходиться впритул до тулуба суперника. Оскільки плече суперника має сильний 

важіль і потужні м'язи, а дистанція захвата дуже близька, тому велика ймовірність того, що 

суперник може перейти в контратаку, захопивши ваш тулуб, отже захват плеча має бути 

короткочасним для перезахвата або супроводжуватися повним захватом іншою рукою шиї чи 

руки супротивника. 

Захват двох рук під плечі. Захват двох рук під плечі виконується фіксацією і 

притисненням передпліч суперника плечима до вашого тулуба і використовується як 

контрзахват від захвата вас за тулуб двома руками.  



 

433 
 

Оскільки такий захват для проведення кидкової атаки малоефективний, зазвичай після 

зупинки атаки суперником вашого тулуба захватом двох рук під плечі, одна рука виконує 

перезахват за шию або руку суперника, та вже у новому захваті проводиться кидок. 

Захвати ніг суперника руками в рукавицях 

Захват гомілки під плече. Захват гомілки під плече виконується притисненням гомілки 

суперника плечем і передпліччям до вашого тулуба. Якщо вдалося проходом у ноги захопити 

таким чином гомілку, цей захват істотно порушує стійкість суперника і можна вільно збити 

його в партер виведенням з рівноваги або підсічкою під опорну ногу. Даний захват також 

успішно виконується при ударі суперника бічним ударом ногою в тулуб. 

Захват гомілки на плече. Захват гомілки на плече виконується фіксацією гомілки 

суперника передпліччям до зовнішньої сторони плеча. Захват може виконуватися як при 

цільовій захватній атаці, так і при спробі суперника нанести бічний удар ногою в тулуб або 

голову [49–62]. При спробі удару по тулубу й, тим більше в голову, для виконання захвата 

необхідно спочатку забезпечити безпечне прийняття удару суперника підставкою плеча або 

долоні, а потім провести захват. 

У залежності від необхідності, положення ноги суперника у вашому захваті може бути 

різної висоти. Ця висота регулюється підйомом плеча. Якщо ваше плече опущене, то нога 

суперника зафіксована і лежить на вашому передпліччі. Якщо плече максимально підняте, а 

суперник не в захваті, то гомілка суперника лежить на плечі, а його стійкість повністю 

порушена. Це є вигідним моментом для виконання збивання суперника з ніг. 

Захват коліна під плече. Захват коліна під плече є часто застосованим прийомом у сутичці 

бойового хортингу, оскільки зручне положення зігнутого колінного суглоба суперника, 

виставленого вперед, при якому він завдає удару або захищається, та існує для її захвата і 

фіксації як за рахунок сили захоплюючої руки, так і за рахунок вигину коліна. 

Нога суперника при такому захваті тримається щільно та надійно, тому наступні 

атакувальні дії можуть бути негайними. Це може бути збив суперника в партер підсічкою під 

опорну ногу або переворот кидком з переводом у партер. 

Захват двох ніг під плечі. Захват двох ніг під плечі виконується фіксацією під плечима 

обох ніг суперника і може бути взятий при проході в ноги при боротьбі в стійці або з 

положення «З боку ніг» у сутичці партеру. Зазвичай такий захват застосовується не часто і 

виконується для контролю та сковування рухів суперника або переведення сутички зі стійки в 

партер. 

Захвати шиї 

Захват шиї під плече збоку. Захват шиї під плече збоку виконується щільної фіксацією і 

бічним скручуванням голови суперника захватом за шию плечем і передпліччям. Друга рука 

при цьому може допомагати фіксувати захватну руку, притискаючи її за зап'ястя до тулуба або 

захопити однойменне плече суперника біля ліктьового суглоба і допомагати руху скручування 

вниз. Без елемента скручування голови за шию суперника такий захват буде не активним і 

небезпечним, вигідним для контрдій суперника.  

Даний захват у стійці може бути успішним продовженням утримувального захвата в партері 

для проведення утримання захватом шиї збоку. 

Захват шиї під плече зверху. Захват шиї під плече зверху виконується притисканням шиї 

суперника зверху передпліччям до вашої груди. Цей захват може бути використаний і як 

задушливий прийом захватом шиї зверху при зупинці проходу суперника до вас у ноги [63–

78]. Друга рука при цьому має фіксувати зап'ястя захватної руки і притискати її до грудей або 

допомагати силовому згинанню руки в ліктьовому суглобі. Розпочатий даний захват у стійці 

може бути продовжений у партері як удушення. 

Захват шиї ззаду. Захват шиї ззаду є небезпечним задушливим захватом, оскільки 

повернувшись до вас спиною суперник не має можливості відповідного захвата руками або 

ногами, а ви маєте захват і руками й, перевівши сутичку у партер – ногами, обхопивши ними 

тулуб суперника у «кліщі» (схрестивши гомілковостопи). Даний захват має супроводжуватися 

фіксацією вільною рукою зап'ястя захватної руки та посиленням захватної задушливої дії. 
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Захвати тулуба 

Захвати тулуба відіграють важливу роль у сутичці бойового хортингу, оскільки вони 

виконуються в клінчевій щільній захватній дистанції сутички і в стійці, й у партері. У 

програму вивчення базової техніки бойового хортингу включені розділи захватів тулуба в 

такій послідовності: 

захвати тулуба без кінцівок і шиї; 

захвати тулуба та шиї (діагональ); 

захват тулуба та рук; 

захват тулуба та ніг; 

захват тулуба між ногами. 

Дані п'ять різновидів захватів мають свій напрямок атаки: 

захвати спереду; 

захвати збоку; 

захвати ззаду. 

Розглянемо докладно принципи виконання кожного різновиду захватів тулуба. 

Захват тулуба спереду, збоку та ззаду 

Захват тулуба спереду. Виконується при щільному підході на клінчеву захватну дистанцію 

прямим захватом тулуба руками в замку або без нього. Захват тулуба без замка руками 

проводиться як відкритими долонями всередину до тулуба, так і руками, сформованими в 

кулаки. Замок руками виконується захватом однією рукою зап'ястя іншої захватної руки. 

Захват тулуба збоку. Виконується в положенні, коли суперник розгорнутий до вас боком 

також обхватом тулуба двома руками або захватом рук у замок. При такому захваті у вас 

з'являється істотна перевага для проведення кидка, оскільки ви маєте стійке положення ніг, а 

супернику незручно вас атакувати руками ударами в тулуб або голову. 

Захват тулуба ззаду. Виконується при положенні, коли суперник розгорнутий до вас 

спиною або при самостійному проході супернику за спину [79–88]. Обхват руками тулуба 

суперника виконується як без замка, так і в замку при захваті однією захватною рукою зап'ястя 

другої руки. Захват тулуба ззаду є найбільш безпечним і таке положення дає великі 

можливості для переводу суперника в партер кидком або збиванням з ніг, а також проведенням 

задушливого прийому захватом шиї ззаду. 

Захват тулуба та шиї «діагональ» спереду та ззаду 

Діагональний захват тулуба та шиї спереду. Виконується при близькому підході до 

суперника в клінчевій щільній захватній дистанції. Він може бути повним або фіксуючим. 

Повний діагональний захват виконується руками в замку, коли є сильне захватне кільце 

навколо захватної частини тулуба суперника. Фіксуючий діагональний захват тулуба спереду 

виконується накладення долонь на шию суперника і тулуб під плечем. Такий захват не може 

бути особливо щільним і не жорстко сковує рухи суперника, але дає можливість контролювати 

його пересування та не дозволяє йому вільно атакувати. 

Діагональний захват тулуба та шиї ззаду. Виконується як попередній захват для переводу 

суперника в партер або перезахвата на задушливий прийом за шию ззаду. Даний захват може 

бути як руками в замку, так і фіксуючим, але для вас у будь-якому випадку він вигідний, 

оскільки може бути посилений обхватом ногами суперника ззаду. 

Захват тулуба і руки, рук 

Захват тулуба і руки спереду. Виконується притисненням однієї руки суперника до тулуба 

обхватом руками. В більшості випадків використовується захватом руками в замку. 

Захват тулуба і руки збоку. Виконується притисненням найближчої руки суперника до 

його тулуба в момент, коли суперник повернутий до вас боком. 

Захват тулуба і руки ззаду. Виконується притисненням руки суперника до тулуба, коли 

він повернутий до вас спиною. Такий захват має велику перевагу та дає можливість для 

проведення кидкової атаки з переведенням суперника в партер. 
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Захват тулуба і двох рук спереду. Мало застосовний захват, але відпрацьовується в 

практиці навчання бойовому хортингу і виконується притисненням двох рук суперника до 

тулуба. 

Захват тулуба і двох рук ззаду. Може бути частіше застосованим, ніж захват двох рук і 

тулуба спереду. Виконується притисненням обох рук суперника до тулуба в момент, коли 

суперник повернутий до вас спиною. 

Захват тулуба і ноги 

Захват тулуба і ноги виконується при проході в ноги суперника для відриву його від підлоги 

та подальшого кидка або переведення суперника в партер. 

Захват тулуба і ноги спереду. Виконується прямим проходом у ноги суперника та 

обхватом однією рукою його тулуба за поперек, а другою – захватом за стегно. 

Захват тулуба і ноги збоку. Виконується присідом або проходом у ноги суперника, коли 

він повернутий до вас боком, обхватом однією рукою його тулуба за поперек, а другою – 

захватом за стегно. В такому захваті можливо притиснення стегна суперника до вашої груди. 

Захват тулуба і ноги ззаду. Виконується обхватом однією рукою тулуба суперника за 

поперек ззаду, а другою захватом за стегно або гомілку [89–94]. Захват застосовується для 

збивання суперника в партер, відриву його від підлоги або перезахвата на більш зручний 

кидковий захват. 

Захват тулуба між ногами 

Захват тулуба між ногами спереду. Виконується за рахунок підсідання під суперника та 

прихвату на передпліччя тулуба суперника між ногами спереду. Друга рука може мати 

фіксуючий захват за шию, руку або тулуб суперника. 

Захват тулуба між ногами ззаду. Виконується під час розвороту суперника до вас спиною 

для відриву його від підлоги або виведення з рівноваги за рахунок прихоплення на передпліччя 

тулуба суперника між ногами ззаду. Друга рука має контролювати тулуб суперника у верхній 

частині, щоб у подальшому після відриву від підлоги або створення дисбалансу мати важіль 

для перевороту або збивання суперника в партер. 

Захвати відкритою долонею в сутичці бойового хортингу в стійці 

Сутичка бойового хортингу проводиться із активним застосуванням захватів долонею. 

Рука, її відкрита долоня з міцними пальцями є сильним захватним природним пристосуванням, 

яке застосовується як для захисту, так і для нападу. Руки людини мають чутливі органи дотику 

та високу ступінь іннервації, що дозволяє долоні та пальцям відчувати найменші елементи 

рухів, зміни положення суперника так, як ніякий інший орган тіла. 

Безумовно, саме гола рука, не одягнена в рукавицю, здатна виконувати свою захватну 

функцію на природному рівні, передаючи по нервових рецепторах всю повну і різноманітну 

інформацію про суперника, яку вона отримала через захоплену частину його тіла. У 

небезпечній ситуації на генетичному рівні у людини закладене отримання різної інформації 

через рецептори дотику при захваті: 

в якому положенні в даний момент знаходиться суперник; 

яку силу прикладає для опору в тій, чи іншій ситуації; 

які його антропометричні дані, щільність і товщина кістки, жорсткість шкірного покриву, 

які амплітуди руху при опорі, що характеризує його як зрісто-вагові, так і швидкісно-силові 

якості; 

наскільки швидко та сильно суперник реагує на ваші атакувальні дії, отже, завдяки цьому 

проглядається його досвід і коронні напрацювання, і багато іншого як свідомої, так і 

підсвідомої інформації. 

Використання природних захватних параметрів при роботі відкритою долонею в стійці та 

в партері лягли в основу правил проведення сутички бойового хортингу, де для досягнення 

перемоги можна робити захват за будь-які частини тіла, крім обличчя, пальців і статевих 

органів, що в межах спортивної та бойової етики є максимально широким арсеналом прийомів, 

які тільки може застосувати людина, використовуючи всі природні дані свого тіла. 
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Основне захватне навантаження при виконанні захватів відкритою долонею несуть пальці. 

Тому в методику підготовки спортсменів включені вправи і комплекси для зміцнення пальців 

рук. Сила захвата багато в чому залежить від міцності м'язів передпліччя, які служать 

згиначами пальців. Вправи на зміцнення передпліччя та пальців повинні зайняти одне з 

провідних місць у системі підготовки спортсменів бойового хортингу до проведення сутичок. 

Програма бойового хортингу включає в себе вивчення захватів відкритою долонею в 

наступних різновидах: захвати рук; захвати ніг; захвати шиї; захвати тулуба; комбінації 

повних і фіксуючих захватів руками. 

Захвати рук суперника 

Як у природі, так і в спортивній сутичці бойового хортингу, руки суперника є 

найнебезпечнішою зброєю проти вас Тому, ефективні захвати рук суперника можуть значно 

убезпечити вас у багатьох ситуаціях сутички [95–99]. Руки суперника знаходяться на 

найближчій дистанції до вас, можуть і здатні виконувати високошвидкісні дії, яким 

неможливо запобігти. Уміння захопити руку суперника та вчасно запобігти атаці є важливою 

здатністю, що лежить в основі захватного тренування базової техніки бойового хортингу. 

Рука людини складається з трьох основних сегментів, що беруть участь у захватній роботі: 

кисть, передпліччя, плече. Отже, захвати за руки суперника можна розглядати з позиції цих 

трьох сегментів: захват за зап'ястя, передпліччя та плече, потім одночасні захвати за обидва 

зап'ястя, передпліччя та плеча, а також захвати двома руками за одну і ту ж руку. 

Захвати зап'ястя та передпліччя 

Прямий захват зап'ястя 

Прямий захват зап'ястя. Прямий захват зап'ястя виконується долонею в такому 

положенні, коли її великий палець розгорнуто в напрямку ліктьового суглоба захопленої руки 

суперника. Прямим захватом можна атакувати як однойменну, так і різнойменну руку. 

Прямий захват зап'ястя однойменної руки. При прямому захваті однойменної руки, 

захват виконується за тильну сторону долоні або нижню частину передпліччя. 

Прямий захват зап'ястя різнойменної руки. При прямому захваті різнойменної руки, 

захоплююча долонь знаходиться на внутрішній стороні нижньої частини передпліччя. 

При виконанні повного захвата великий палець долоні розташовується навпроти інших 

пальців і зап'ястя обхоплюється пальцями кільцем по колу променево-зап'ясткового суглоба. 

При виконанні фіксуючого захвата великий палець долоні перебуває разом з іншими 

пальцями і рух руки суперника, його зап'ястя контролюється тільки з одного боку. 

Прямий захват зап'ястя в нижньому положенні руки. Прямий захват зап'ястя в 

нижньому положенні руки виконується простою захватною дією, наблизивши долоню до руки 

суперника, що знаходиться в паралельному положенні по відношенню до захватної руки. 

Прямий захват зап'ястя у верхньому положенні руки. Прямий захват зап'ястя у 

верхньому положенні руки (бойовому положенні) виконується підйомом ліктя захватної руки 

в сторону та переворотом долоні, її ребром вгору. Таким захватом зручно збивати руку 

суперника з бойового положення в нижнє. 

Зворотний захват зап'ястя 

Зворотний захват зап'ястя. Зворотний захват зап'ястя виконується долонею в положенні, 

в якому її великий палець знаходиться з боку зап'ястя захопленої руки, а ребро долоні – з боку 

її ліктя. 

Зворотний захват зап'ястя однойменної руки. Зворотний захват зап'ястя однойменної 

руки виконується з тильного боку долоні захоплюваної руки при відведенні ліктя захватної 

руки. Таким захватом зручно проводити збивання захвата суперника, а також збивання прямих 

ударів у тулуб. 

Зворотний захват зап'ястя різнойменної руки. Зворотний захват зап'ястя різнойменної 

руки виконується з внутрішньої сторони нижньої частини передпліччя захоплюваної руки. 

Зворотний захват зап'ястя в нижньому положенні руки. Зворотний захват зап'ястя в 

нижньому положенні руки виконується бічним рухом долоні розгортаючи великий палець на 

себе, а ребро долоні на суперника. 
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Зворотний захват зап'ястя у верхньому положенні руки. Зворотний захват зап'ястя у 

верхньому положенні руки проводиться прямим зближенням долоні до вертикально піднятого 

передпліччя та подальшим захватом за область променево-зап'ясткового суглоба. 

Захват зап'ясть двох рук 

Прямий захват зап'ясть двох рук у нижньому положенні. Прямий захват зап'ясть двох 

рук у нижньому положенні проводиться прямим зближенням долонь рук до опущеним 

горизонтально передпліччя та подальшим захватом за область променево-зап'ясткових 

суглобів обох рук. 

Зворотний захват зап'ясть двох рук у нижньому положенні. Зворотний захват зап'ясть 

двох рук у нижньому положенні проводиться зближенням долонь рук з обох зовнішніх сторін 

до опущених горизонтально передпліч і подальшим захватом за область променево-

зап'ясткових суглобів обох рук. 

Зворотний захват зап'ясть двох рук у верхньому положенні. Зворотний захват зап'ясть 

двох рук у верхньому положенні проводиться прямим зближенням долонь рук до піднятих 

вертикально передпліч у бойове положення та подальшим захватом за область променево-

зап'ясткових суглобів обох рук. 

Захват двома руками за зап'ястя 

Прямий захват двома руками за зап'ястя в нижньому положенні. Прямий захват двома 

руками за зап'ястя в нижньому положенні виконується обхватом долонями рук променево-

зап'ясткового суглоба захоплюваної руки. Захват може виконуватися замком долонь, тобто 

одна долоня, що охоплює руку лягає на другу долоню руки, що вже виконала захват у тому ж 

місці. Захват руками послідовно – коли одна атакуюча захватом рука бере захват трохи далі за 

вільне місце захоплюваної руки. 

Зворотний захват двома руками за зап'ястя у верхньому положенні. Зворотний захват 

двома руками за зап'ястя у верхньому положенні виконується обхватом променево-

зап'ясткового суглоба вертикально розташованої руки суперника в бойовому положенні 

долонями з двох сторін. 

Комбінований захват двома руками за зап'ястя в нижньому положенні. Комбінований 

захват двома руками за зап'ястя в нижньому положенні виконується прямим захватом 

однойменної руки зовні та зворотним захватом різнойменної руки зсередини променево-

зап'ясткового суглоба руки суперника, розташованої в нижньому горизонтальному положенні 

готовності. 

Захват передпліччя під плече 

Захват передпліччя під плече виконується фіксуючим притисненням передпліччя 

суперника плечем до тулуба з обов'язковим контролем долонею ліктя або плеча захопленої 

руки суперника. 

Захвати плеча 

Плече від природи має потужну мускулатуру і малий важіль, тому при захваті плеча 

одночасно здійснюється контроль передпліччя атакованої руки. Це може бути контроль 

передпліччя захватом зап'ястя іншою рукою або контроль передпліччя захватом під плече. 

Захват плеча та зап'ястя. Захват плеча різнойменною долонею і зап'ястя однойменною 

долонею виконується одночасним захватом для подальшого проведення кидка. Такий захват 

може бути короткочасним і проміжним, а також попереднім захватом для підготовки 

основного захвата з переходом на кидок. 

Захват плеча та передпліччя під плече. Захват плеча різнойменною долонею і 

передпліччя під однойменне плече виконується для підготовки кидка. Даний захват добре 

фіксує одну руку, але абсолютно безконтрольно залишає іншу, тому час на підготовку кидка 

має бути мінімальним. 

Захвати ніг суперника 

Ноги людини набагато потужніше рук, тому до питання виконання захватів суперника за 

ноги необхідно підходити ретельно готуючись. Не дивлячись на те, що нижня частина гомілки 

ноги людини не настільки товста щоб не обхопити її пальцями хоча б на дві третини по колу, 
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але рекомендується виконувати захвати за гомілку фіксуючою захватною дією, тобто великий 

палець долоні тримати разом з іншими пальцями, тому що різкий рух гомілки за рахунок 

включення найпотужніших м'язів стегна і таза можуть пошкодити та вивихнути великий 

палець захватної долоні. 

Нога людини складається з трьох основних сегментів: ступні, гомілки та стегна. Отже в 

базовій техніці підготовки спортсменів бойового хортингу до сутичок використовується вся 

можлива захватна техніка на ноги. У стійці можливо проводити захвати за: гомілку; стегно. У 

сутичці партеру можливо проводити захвати за: ступню; гомілку; стегно. 

Захвати за ступню 

У сутичці партеру правилами бойового хортингу дозволено проводити больовий прийом на 

гомілковостопний суглоб, тому в базовій техніці програми бойового хортингу вивчається 

захват за ступню. Зазвичай він проводиться важелем руки, яка захопила ступню через 

передпліччя другої руки, яка впирається у вигляді важеля в гомілку захопленої ноги. 

Захвати за гомілку 

Фіксуючий захват за гомілку виконується проходом у ноги суперника. При виконанні 

проходу в ноги необхідно стежити за захистом і зустрічним рухом колін суперника, а також 

не дозволити суперникові захопити вас рукою під плече за шию зверху. 

Захват однойменної гомілки проводиться зачепом долонею за гомілку однойменної ноги 

противника. 

Захват різнойменної гомілки проводиться проходом у ноги зачепом долонею за гомілку 

різнойменної ноги противника. 

Повний захват гомілки під плече проводиться в момент спроби суперника вдарити вас 

бічним ударом ногою в тулуб або голову. Рука підхоплює ударну ногу суперника та притискає 

її до тулуба під плечем. 

Фіксуючий захват гомілки на передпліччі проводиться в момент спроби суперника 

нанести бічний удар ногою в тулуб або голову. Рука прихоплює ударну ногу на передпліччя 

та за рахунок піднімання плеча виводить суперника з рівноваги з продовження кидкової атаки. 

Захвати за стегно 

Стегно людини має великі за обсягом і сильні м'язи, які здатні створювати самий потужний 

опір захватам, тому стегно може бути захоплене тільки фіксуючим захватом за участю як 

долоні, так і передпліччя. Захватне кільце для обхвату стегна створюється всіма сегментами 

руки: долонею, передпліччям, плечем за допомогою зустрічного руху тулуба. 

Захват однойменного стегна виконується захватом стегна однойменної ноги із 

зовнішнього боку притисненням до тулуба. 

Захват різнойменного стегна здійснюється рукою з внутрішньої сторони стегна 

різнойменної ноги. 

Захвати шиї 

Захват шиї під плече збоку. Захват шиї під плече збоку виконується щільної фіксацією і 

бічним скручуванням голови суперника захватом за шию плечем і передпліччям. Друга рука 

при цьому може допомагати фіксувати захватну руку, притискаючи її за зап'ястя до тулуба або 

захопити однойменне плече суперника біля ліктьового суглоба і допомагати руху скручування 

вниз. 

Без елемента скручування голови за шию суперника такий захват буде не активним і 

небезпечним, сприятливим для контрдій суперника. Даний захват у стійці може бути 

успішним початком для продовження утримувального захвата в партері для проведення 

утримання захватом шиї збоку. 

Захват шиї під плече зверху. Захват шиї під плече зверху виконується притисканням шиї 

суперника зверху передпліччям до вашої груди. Цей захват може бути використаний і як 

задушливий прийом захватом шиї зверху при зупинці проходу суперника до вас у ноги. Друга 

рука при цьому має фіксувати зап'ястя захватної руки і притискати її до груди або допомагати 

силовому згинанню руки в ліктьовому суглобі. Розпочатий даний захват в стійці може бути 

продовжений у партері як удушення. 
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Захват шиї ззаду. Захват шиї ззаду є небезпечним задушливим захватом, оскільки 

повернувшись до вас спиною суперник не має можливості відповідного захисного захвата 

руками або ногами, а ви маєте захват і руками і, перевівши сутичку у партер – ногами, 

обхопивши ними тулуб суперника в «кліщі» (схрестивши гомілковостопи). Даний захват має 

супроводжуватися фіксацією вільної руки зап'ястя захватної руки і посиленням захватної 

задушливої дії. 

Захвати тулуба 

Захвати тулуба відіграють важливу роль у сутичці бойового хортингу, оскільки вони 

виконуються в клінчевій щільній захватній дистанції сутички і в стійці, й у партері. У програмі 

вивчення базової техніки бойового хортингу включені розділи захватів тулуба в такій 

послідовності: 

захвати тулуба без кінцівок і шиї; 

захвати тулуба та шиї (діагональ); 

захват тулуба та рук; 

захват тулуба та ніг; 

захват тулуба між ногами. 

Дані п'ять різновидів захватів мають свій напрямок атаки: 

захвати спереду; 

захвати збоку; 

захвати ззаду. 

Розглянемо докладно принципи виконання кожного різновиду захватів тулуба. 

Захват тулуба спереду, збоку та ззаду 

Захват тулуба спереду. Виконується при щільному підході на клінчеву захватну дистанцію 

прямим захватом тулуба руками в замку або без нього. Захват тулуба без замка руками 

проводиться як відкритими долонями всередину до тулуба, так і руками, сформованими в 

кулаки. Замок руками виконується захватом однією рукою зап'ястя іншої захватної руки. 

Захват тулуба збоку. Виконується в положенні, коли суперник розгорнутий до вас боком 

також обхватом тулуба двома руками або захватом рук у замок. При такому захваті у вас 

з'являється істотна перевага для проведення кидка, оскільки у вас є стійке положення ніг, а 

супернику незручно вас атакувати руками ударами в тулуб або голову. 

Захват тулуба ззаду. Виконується при положенні, коли суперник розгорнутий до вас 

спиною або при самостійному заході супернику за спину. Обхват руками тулуба суперника 

виконується як без замка, так і в замку при захваті однією захватною рукою зап'ястя другої 

руки. Захват тулуба ззаду є найбільш безпечним і таке положення дає великі можливості для 

переводу суперника в партер кидком або збиванням з ніг, а також проведенням задушливого 

прийому захватом шиї ззаду. 

Захват тулуба та шиї «діагональ» спереду і ззаду 

Діагональний захват тулуба та шиї спереду. Виконується при близькому підході до 

суперника в клінчевій щільній захватній дистанції. Він може бути повним або фіксуючим. 

Повний діагональний захват виконується руками в замку, коли є сильне захватне кільце 

навколо захватної частини тулуба суперника. 

Фіксуючий діагональний захват тулуба спереду виконується накладення долонь на шию 

суперника і тулуб під плечем. Такий захват не може бути особливо щільним і не жорстко 

сковує рухи суперника, але дає можливість контролювати його пересування і не дозволяє йому 

вільно атакувати. 

Діагональний захват тулуба та шиї ззаду. Виконується як попередній захват для переводу 

суперника в партер або перезахвата на задушливий прийом за шию ззаду. Даний захват може 

бути як руками в замку, так і фіксуючим, але для вас у будь-якому випадку він вигідний, 

оскільки може бути посилений обхватом ногами суперника ззаду. 

Захват тулуба і руки, рук 

Захват тулуба і руки спереду. Виконується притисненням однієї руки суперника до тулуба 

обхватом руками. В більшості випадків використовується захват руками в замку. 
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Захват тулуба і руки збоку. Виконується притисненням найближчої руки суперника до 

його тулуба в момент, коли суперник повернутий до вас боком. 

Захват тулуба і руки ззаду. Виконується притисненням руки суперника до тулуба, коли 

він повернутий до вас спиною. Такий захват має велику перевагу та дає можливість для 

проведення кидкової атаки з переведенням суперника в партер. 

Захват тулуба і двох рук спереду. Мало застосовний захват, але відпрацьовується в 

практиці навчання бойовому хортингу і виконується притисненням двох рук суперника до 

тулуба. 

Захват тулуба і двох рук ззаду. Може бути частіше застосованим, ніж захват двох рук і 

тулуба спереду, виконується притисненням двох рук суперника до тулуба в момент, коли 

суперник повернутий до вас спиною. 

Захват тулуба і ноги 

Захват тулуба і ноги виконується при проході в ноги суперника для відриву його від підлоги 

та подальшого кидка або переведення суперника в партер. 

Захват тулуба і ноги спереду. Виконується прямим проходом у ноги суперника та 

подальшим обхватом однією рукою його тулуба за поперек, а другою – захватом за стегно. 

Захват тулуба і ноги збоку. Виконується присідом або проходом у ноги суперника, коли 

він повернутий до вас боком, обхватом однією рукою його тулуба за поперек, а другою – 

захватом за стегно. В такому захваті можливо притиснення стегна суперника до вашої груди. 

Захват тулуба і ноги ззаду. Виконується обхватом однією рукою тулуба суперника за 

поперек ззаду, а другою захватом за стегно або гомілку. Захват застосовується для збивання 

суперника в партер, відриву його від підлоги або перезахвата на більш зручний кидковий 

захват. 

Захват тулуба між ногами 

Захват тулуба між ногами спереду. Виконується за рахунок підсідання під суперника та 

прихвату на передпліччя тулуба суперника між ногами спереду. Друга рука може мати 

фіксуючий захват за шию, руку або тулуб суперника. 

Захват тулуба між ногами ззаду. Виконується під час розвороту суперника до вас спиною 

для відриву його від підлоги або виведення з рівноваги за рахунок прихвату на передпліччя 

тулуба суперника між ногами ззаду. Друга рука має контролювати тулуб суперника у верхній 

частині, щоб у подальшому після відриву від підлоги або створення дисбалансу мати важіль 

для перевороту або збивання в партер. 

Висновок. На закінчення вищевикладеного можна стверджувати, що бойовий хортинг – це 

ефективний засіб психологічної та фізичної підготовки, що володіє практично необмеженими 

можливостями для вдосконалення навичок застосування захватної техніки в умовах реальної 

протидії суперника під впливом великого нервово-емоційного і фізичного напруження. 

Унікальність бойового хортингу як ефективного засобу вивчення захватів, психологічної і 

професійно-прикладної фізичної підготовки спортсмена ще бачиться в тому, що в процесі 

занять відбувається моделювання навчальної та контрольної рукопашної сутички не в теорії, 

а в реальному контактному протистоянні з боку супротивника.  

У ході рукопашної сутички спортсмену необхідно вміти використовувати захватну техніку, 

а також інші практичні бойові навички (удари, захисти, пересування, кидки, утримання, 

больові та задушливі прийоми, звалювання, виведення з рівноваги тощо) зі свого рухового 

арсеналу, адекватно ситуації, що склалася.  

Іншими словами, треба вміти провести пошук необхідних захватних елементів, сформувати 

їх у реальну рухову дію і практично реалізувати. В цьому аспекті особлива роль відводиться 

психічній діяльності спортсмена, яка в стресовій ситуації може дати збій, ввести спортсмена 

у ступор або ж навпаки викликати невиправдану агресію, чого чинний кваліфікований учасник 

змагання з бойового хортингу собі дозволити не може, оскільки сутичка регламентована 

правилами змагань та Етичним кодексом бойового хортингу. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота в напрямі вивчення захватної 

техніки планується з метою поліпшення процесу спортивної діяльності в бойовому хортингу. 
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Grechanyi O. M., Yeromenko E. A., Mazur A. A. 
University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine 

Methods of studying the exciting technique of combat horting 
 

Abstract. This scientific article describes the method of studying the gripping technique of combat horting, 

analyzes the classification of grips of the technical section of the combat horting system, features of the 

gripping technique of combat horting as a section of preparation for throwing the opponent, biological 

significance of motor activity of athletes offensive and defensive grips of combat horting, methods and forms 

of physical and psychological support of high sports achievements and training of athletes with the use of 

modern national sport of combat horting and approaches to determining the correct gripping technique in 

sports. It is noted that for biomechanical analysis of exciting actions of a combat horting athlete it is 

necessary to take into account morphological (anatomical), physiological and psychological 

characteristics. Athlete combat horting in the fight performs mainly specific and effective, and therefore 

known to his opponent techniques for certain hobbies. In this regard, in the process of improving the actions 

in the grips, each athlete must develop their own scheme of selection and sequence of taking grips against 

specific types of opponents. Athletes in the fight can be in the following positions related to the grips: out of 

delight, in mutual delight, when the delight is held by one of the athletes. The participation of the upper limb 

of a combat horting athlete in the biomechanics of capture occurs by a three-joint kinematic lever: fingers 

and hand – forearm – shoulder. Simultaneous capture with two hands is carried out in the same kinematic 

sequence, only with the participation of the muscles of the torso: pectoral muscles and the broadest muscles 

of the back. Locking the limb or torso of the opponent in delight, the movement from the hands to the 

translational movement of the torso in the right direction, using the support of the legs. When performing a 

throw, the main role of the driving element passes from the hands to the torso and the concentration of effort 

in the hip joint. It is the torque of the pelvis when resting on the legs gives the throw a powerful movement 

in the right direction. 
 

Ke words: methods of studying gripping technique, combat horting, gripping technique, fixing grip, 

classification of combat horting techniques, methods of teaching sports.  
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