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ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДРУГОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТРЕНЕРСЬКО-

СУДДІВСЬКОГО СЕМІНАРУ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

26–27 лютого 2022 року 

 
1. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ 

ознайомлення з теорією та методикою викладання бойового хортингу;  

розуміння єдиних базових засад техніки прийомів; 

вивчення правил спортивних змагань з бойового хортингу. 

 

2. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Дата проведення: 26–27 лютого 2022 року. 

Місце проведення: м. Київ, провулок Делегатський, 1/28.  

Приміщення ЗОШ № 1 м. Києва. 

Трансфер: від станції метро Лук’янівська пройти пішки 15 хвилин у бік обласної лікарні.  

Розміщення учасників: є можливість розміститися в хостелах у районі метро 

Лук’янівська, це питання допоможе вирішити заступник голови оргкомітету 

Биченко Є. Л., а також питання з розміщенням можна вирішувати самостійно. 

 

3. СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ СЕМІНАРУ 

Голова оргкомітету – Єрьоменко Е. А., президент федерації; 

Заступник голови оргкомітету – Биченко Є. Л., президент Шевченківської районної 

федерації бойового хортингу в м. Києві; 

Заступник голови оргкомітету – Карасевич С. А., голова тренерської колегії федерації; 

Головний секретар оргкомітету – Жарий М. В., секретар федерації. 

 

4. ГРАФІК РОБОТИ 
 

26 лютого 2022 року (субота) 

10:00 – 10:15 – реєстрація учасників семінару; 

10:15 – 11:00 – початок семінару(актова зала закладу) нарада з президентом НФБХУ. 

11:00 – 14:00 – практичний семінар з розділу «Рукопашна сутичка».  

14:00 –15:30 – обідня перерва;  

15:30 – 18:00 – практичний семінар з розділу «Борцівська сутичка» 

18:00 – закінчення першого дня семінару. 
 

27 лютого 2022 року (неділя)  

10:00 – 13:00 – практичний семінар з розділу «Форма». 

13:00 – 14:30 – обідня перерва; 

14:30 – 17:00 – практичний семінар з розділу «Самозахист»  

17:00 – 18:00 – закриття семінару, підведення підсумків заходу (актова зала закладу). 

18:00 – закінчення семінару . 

 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ТА ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 

Практичні заняття з питань тренування та суддівства у системі бойового хортингу 

проходять під керівництвом президента Національної федерації бойового хортингу України 

Єрьоменка Едуарда Анатолійовича.  

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ: 

1. Тренерська діяльність, організація занять та суддівство змагань у розділах «Рукопашна 

сутичка – Карасевич Сергій Анатолійович, голова тренерської колегії, суддя міжнародної 

категорії, майстер спорту України. 

2. Тренерська діяльність, організація занять та суддівство змагань у розділах «Борцівська 

сутичка» – Близнюк Олександр Васильович, президент Київського клубу бойового 

хортингу «Борець», суддя міжнародної категорії, майстер спорту України. 

 



  

3. Вивчення формальних комплексів бойового хортингу та суддівство змагань у розділі 

«Форма» – Гречаний Олександр Миколайович, суддя міжнародної категорії, майстер 

спорту України.  

4. Вивчення прикладних прийомів самооборони системи бойового хортингу та суддівство 

змагань у розділі «Самозахист» – Шевчук Ігор Володимирович, суддя національної 

категорії, майстер бойового хортингу.  

 

6. УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ 

Для участі в семінарі запрошуються тренери, судді, кваліфіковані спортсмени, які 

зареєстровані в структурних підрозділах і є членами Національної федерації бойового 

хортингу України. 

Учасники, які пройдуть практичну і теоретичну частину семінару, отримають запис у 

кваліфікаційній книжці спортсмена бойового хортингу (COMBAT HORTING PASSPORT) 

про проходження практичного семінару та допуск до суддівства офіційних спортивних 

змагань з бойового хортингу на території України. 

Для участі в семінарі із собою необхідно мати кваліфікаційну книжку спортсмена 

бойового хортингу (COMBAT HORTING PASSPORT) та тренувальну форму бойового 

хортингу – захватну хортовку темно-синього кольору (куртка, брюки, пояс відповідної 

кваліфікації); 

 

7. ФІНАНСОВІ УМОВИ 

Витрати на організацію та проведення семінару покладаються на Оргкомітет заходу. 

Внесок за участь у семінарі становить 300 грн. з одного учасника. 

 

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ 

Попередні заявки на участь у семінарі подаються від керівників структурних підрозділів 

Національної федерації бойового хортингу України і присилаються на електронну пошту: 

world.horting@gmail.com 

Попереднє підтвердження про приїзд учасників та інші питання щодо організації заходу 

узгоджуються за телефонами: 

0677009858, 0938896757 – Карасевич Сергій Анатолійович; 

0632257837, 0502268509 – Гречаний Олександр Миколайович. 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У СЕМІНАРІ 

З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

 
 

 


