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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  

З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 
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Токмацької районної державної адміністрації у Запорізькій області,  

член тренерської колегії Національної федерації бойового хортингу України,  

суддя національної категорії, майстер бойового хортингу; 
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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; 

КАРАСЕВИЧ Сергій Анатолійович 
учитель фізичної культури і Захисту України загальноосвітньої школи № 169 м. Києва, 

голова тренерської колегії та віце-президент Національної федерації бойового хортингу 

України, президент Київської обласної федерації бойового хортингу,  

суддя міжнародної категорії, майстер спорту України з хортингу. 

 

Анотація. В даній науковій статті проаналізовано методи організації і проведення 

змагань 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. В основній частині правил змагань з бойового хортингу 

зазначені вікові групи та вагові категорії учасників змагань, які змагаються між собою 

за даними Правилами в різних розділах змагань. Розділи змагань з бойового хортингу 

поділяються на контактні та умовно-контактні. До контактних розділів змагань з 

бойового хортингу входять: «Рукопашна сутичка», «Борцівська сутичка», 

«Самозахист». Умовно-контактним розділом змагань з бойового хортингу є розділ 

«Форма». Правила змагань є основними для змагань серед учасників усіх нижче 

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

підходи до підготовки та проведення змагань з бойового хортингу, так і враховують 

специфіку змагань за окремими розділами з даного виду спорту.  

Ключові слова: організації і проведення змагань, бойовий хортинг, особливості 

суддівства змагань, рукопашна сутичка, борцівська сутичка, самозахист. 
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Актуальність наукового дослідження. Бойовий хортинг є національним професійно-

прикладним видом спорту військовослужбовців, правоохоронців та інших силових структур 

України [1–11; 19–32]. Він є важливою складовою патріотичного, культурного і духовного 

виховання дітей та молоді, відродження і розвинення спортивних, оздоровчих і бойових 

традицій українського народу, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та 

інтелектуальних здібностей людини шляхом залучення населення до участі у спортивних 

змаганнях з бойового хортингу. 

Виклад основного матеріалу. Правила змагань з бойового хортингу розроблені і діють на 

основі досвіду та напрацювань у змішаному виді єдиноборства, розраховані на спортсменів 

різного віку. В основній частині правил змагань з бойового хортингу зазначені вікові групи та 

вагові категорії учасників змагань, які змагаються між собою за даними Правилами в різних 

розділах змагань.  

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

контактних розділів змагань з бойового хортингу входять: «Рукопашна сутичка», «Борцівська 

сутичка», «Самозахист». Умовно-контактним розділом змагань з бойового хортингу є розділ 

«Форма». 

Характеристика контактних розділів змагань 

Розділ «Рукопашна сутичка» є контактним і провідним розділом, основою та візитною 

карткою бойового хортингу, в якому змагальна сутичка проводиться за один відведений час. 

Змагання проводяться із застосуванням прийомів змішаного стилю: ударної та кидкової 

техніки у стійці та партері. В дитячо-юнацьких вікових групах 6–7, 8–9, 10–11, 12–13 років на 

змаганнях немає ударів руками в голову [12]. 

Це зроблено з метою упередження отримання небажаних ударів по голові в дитячому віці, 

і щоб батьки малюків не боялися приводити дітей в спортивні зали бойового хортингу, де за 

цим уважно слідкують. Для спортсменів, починаючи з кадетського віку 14–15 років, надається 

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

розвитку техніки нанесення ударів, захисту від ударів в голову, для того, щоб спортсмени 

набували навичок захисту від ударів в голову та нанесення ударів у відповідь. 

Таким чином, дані Правила змагань дозволяють спортсмену отримати навички 

самооборони. Навіть у сутичці, де є боротьба з ударами ногами та руками в тулуб, молодші 

юнаки, юнаки, кадети, юніори вдягають захисні протектори на гомілки, рукавиці, шолом для 

того, щоб не травмувати частини тіла при контакті з суперником.  

Підготовка юних спортсменів до реальних сутичок проводиться поступово. Діти, молодші 

юнаки, юнаки та старші юнаки контактні сутички проводять у зазначеному Правилами 

змагальному костюмі – хортовці (куртка з поясом і брюки), що захищає шкіру дитини від 

потертостей, шкіряних подразнень і синців, які можуть статися при зіткненні з суперником у 

сутичці, та з метою дотримання «Правил спортивної гігієни бойового хортингу». 

Змагання серед жінок проводяться за правилами, як і для чоловічої статі, але без ударів у 

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

екіпіруванні, що складаються з комплекту: шолом, рукавиці, протектор грудей з пластиковими 

вставками, протектор на гомілки та пах. Жінка може навчитися захищати себе, може досягнути 

високих спортивних результатів, але при цьому залишитися гарною і фізично здоровою як 

майбутня мати. 

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

проводитися в абсолютній ваговій категорії. При цьому важкі та найбільш вольові спортсмени 

мають можливість перевірити себе серед всіх спортсменів свого віку. 

Вагові категорії в змаганнях з бойового хортингу серед дорослих охоплюють усіх 

бажаючих спортсменів і справедливо порівнюють їх в сутичці за даними Правилами: жіночих 

– 8 вагових категорій і абсолютна, чоловічих – 10 вагових категорій і абсолютна. 

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

вирішальний час до першої технічної дії одного зі спортсменів, що і визначає його 

переможцем. 
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В розділі «Борцівська сутичка» – контактному розділі змагань, спортсменам дозволений 

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

застосування всіх можливих захватів, утримань, больових прийомів на руки: зап’ястний, 

ліктьових та плечовий суглоб, больових прийомів на ноги: гомілковостопний, колінний та 

тазостегновий суглоб, а також весь арсенал задушливих прийомів як за допомогою рук і ніг, 

так і за допомогою одягу [13–18]. В даному розділі проводиться борцівська сутичка в одязі – 

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

позитивно впливає на рівень швидкісної підготовки з опором та швидкісно-силової 

витривалості спортсменів. 

У розділі змагань «Самозахист» – контактному розділі, змагання проводяться в особистому 

розряді, де учасник демонструє прийоми самозахисту на асистентах, які здійснюють напад 

певними технічними діями за завданням суддів. Суть змагань полягає у виявленні 

спортсменів, які володіють найкращою технікою самозахисту, шляхом оцінювання рівня їх 

майстерності під час виступів. 

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

вікових та вагових категорій. У розділі «Самозахист» спортсмени демонструють вільні та 

заздалегідь підготовлені ними окремі прийоми і комплекси прийомів самозахисту без зброї та 

з імітаційною зброєю. В даному виді змагань виховується почуття дистанції, реакції, 

автоматизму при проведенні прийомів. 

У виступі спортсмена присутній елемент творчості, в нього можуть бути включені коронні 

прийоми та епізоди рукопашних сутичок, демонстрація базової техніки, групові сутички, 

захист від одного нападника та групи нападників. 

Характеристика умовно-контактного розділу змагань «Форма» 

В розділі «Форма» – умовно-контактному розділі змагань, спортсмен сутичку не проводить, 

демонструє базові технічні імітаційні комплекси, але однозначно такі вправи готують 

спортсмена до контактної сутички. Розділ «Форма» передбачає точне виконання розроблених 

та обумовлених комплексів прийомів техніки бойового хортингу. 

Тому всі форми в бойовому хортингу розроблені та сформовані з реальних комбінацій 

сутички і виконуються тільки в бойовій стійці [33–48]. Змаганнях проводяться в особистому 

розряді – комплекс виконує один учасник змагань. Даний розділ змагання позитивно впливає 

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

підготовки. 

Дотримання етикету бойового хортингу 

Змагання з будь-якого розділу бойового хортингу проводяться з дотриманням спортивної 

дисципліни кожного представника команди, тренера, секунданта, судді, учасника, інших осіб, 

які запрошені на змагання. Змагальні процедури супроводжуються з дотриманням положень 

«Етичного кодексу бойового хортингу», гідного доброзичливого поводження серед учасників 

спортивних змагань, представників команд і глядачів. 

Принципи організації та проведення змагань 

Загальні положення 

1. Дані 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. 

2. Ці Правила розроблені відповідно до Міжнародних правил змагань з бойового хортингу, 

які затверджені Всесвітньої федерації бойового хортингу. 

3. Правила є основним нормативним документом, що регламентує порядок організації, 

проведення та підведення підсумків змагань з бойового хортингу, визначає систему, порядок 

та умови змагальної діяльності, систему суддівства змагань. Правила є основними для змагань 

серед учасників усіх нижче перерахованих вікових груп як чоловічої, так і жіночої статі, 

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

і враховують специфіку змагань за окремими розділами з даного виду спорту. 
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4. За своїм масштабом змагання розподіляються на ранги: міжнародний (І, ІІ), національний 

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

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

Європи, міжнародний турнір категорії «А». 

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

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

району, чемпіонат фізкультурно-спортивного товариства (ФСТ). 

5. Характер змагань у кожному окремому випадку визначається Положенням 

(Регламентом) про змагання. 

Розділи проведення змагань 

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

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

Всі розділи змагань з бойового хортингу поділяються на контактні й умовно-контактні. 

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

Умовно-контактний розділ: «Форма». 

Розділ «Рукопашна сутичка» – два учасники змагань проводять між собою вільну сутичку 

із дозволеною ударною та кидковою технікою в стійці та партері, відповідно до затверджених 

Правил і Положення (Регламент) про проведення змагання. 

Розділ «Борцівська сутичка» – два учасники змагань проводять між собою вільну 

борцівську сутичку в одязі (куртка, брюки, пояс) із дозволеною тільки кидковою технікою в 

стійці та партері, відповідно до затверджених Правил і Положення (Регламент) про 

проведення змагання. 

Розділ «Самозахист» –учасник на асистенті демонструє прийоми самооборони із 

дозволеною ударною і кидковою технікою в стійці та партері, відповідно до затверджених 

Правил і Положення (Регламент) про проведення змагання. 

Розділ «Форма» – всі учасники даного розділу змагаються між собою, виконуючи 

формальні комплекси бойового хортингу відповідно до Правил. Змагання в розділі «Форма» 

проводяться в якості окремої дисципліни в особистому розряді, де задану суддівською 

колегією форму виконує один учасник самостійно. 

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

розділі чи декількох інших розділах змагань. 

Організація змагань 

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

2. Для якісної підготовки і проведення на високому рівні змагань формується 

Організаційний комітет [49–62]. Оргкомітет затверджує в установленому порядку план 

підготовки та проведення змагань та здійснює заходи, спрямовані на його виконання, у тому 

числі щодо: підготовки та облаштування хортів (змагальних майданчиків), місць зберігання 

інвентарю, розташування транспортних засобів; розміщення, харчування і медичного 

обслуговування учасників і суддів; інформаційного забезпечення змагань, популяризації 

бойового хортингу як виду спорту, поширення відомостей про змагання у засобах масової 

інформації. 

3. При відсутності Оргкомітету його обов'язки покладаються на організацію, що проводить 

змагання. 

4. Офіційне висвітлення інформації про змагання в друкованих та інтернет-ресурсах мають 

право тільки представники ЗМІ, акредитовані Оргкомітетом змагань. Фото- та відеозйомку 

поблизу хорту можуть проводити тільки акредитовані представники ЗМІ. 

5. Під час проведення змагань усім його учасникам та офіційним особам забороняється 

куріння, вживання алкоголю і наркотичних речовин у спорудах, де проходять змагання, та на 

території, прилеглій до них. 
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Устаткування місць змагань 

Змагальний майданчик – «Хорт» 

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

геометрично правильним квадратним майданчиком розміром 10×10 метрів із обов'язковою 

зоною безпеки по краях не менше 1 м – разом 12×12 м. 

Мінімальна зона проведення змагань в усіх розділах серед юніорів та дорослих, що 

допускається Правилами змагань, складає 8×8 м із обов'язковою зоною безпеки по краях не 

менше 1 м – разом 10×10 м. 

Мінімальна зона проведення змагань в усіх розділах серед юнаків 10–11 років, старших 

юнаків 12–13 років та кадетів 14–15 років, що допускається Правилами змагань, складає 7×7 м 

із обов'язковою зоною безпеки по краях не менше 1 м – разом 9×9 м. 

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

юнаків 8–9 років, що допускається Правилами змагань, складає 6×6 м із обов'язковою зоною 

безпеки по краях не менше 1 м – разом 8×8 м. 

2. Хорт (змагальний майданчик) має бути вкритий м'яким покриттям, килимом для 

боротьби або матами, накритими чохлом. Товщина покриття має бути не менш 2,5 см, що 

забезпечує безпечне падіння спортсмена після кидка. 

3. На змагальному хорті на відстані 2 м від його центру зі сторони стола Арбітра хорта, 

може бути нанесена лінія вихідної позиції Рефері довжиною 0,5 м, шириною 3–5 см білого 

кольору. Рефері розміщується обличчям до глядацьких трибун та Бокових суддів, спиною до 

столу Арбітра хорта. Система розміщення обладнання та суддів при проведенні змагань у 

розділі «Рукопашна сутичка» застосовується у змаганнях в усіх розділах. 

4. У розділі «Самозахист» межі змагального майданчика позначаються лініями білого 

кольору шириною не менше 5 см, можливе викладення змагального майданчика одним 

кольором, а зони безпеки – іншим, контрастним кольором. 

5. Ширина зони безпеки має бути не менш 1 м з усіх боків, а при розташуванні змагального 

майданчика на подіумі – не менш 2 м. 

6. За зоною безпеки має бути викладена м'яка ковдрова доріжка або м'які гімнастичні мати 

не менше 1 м завширшки, і не більше товщини хорту для запобігання отримання спортсменами 

травм. 

7. Місця розташування глядачів, суддівські столи, ваги та інший інвентар розташовуються 

не менш ніж 3 м від зовнішнього краю зони безпеки. 

8. При проведенні змагань на декількох майданчиках одночасно між зовнішніми краями зон 

безпеки має бути відстань не менше 3 м. 

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

учасників немає падінь, кидків, тощо, дозволяється проводити на твердому покритті (підлозі), 

попередньо позначивши білою стрічкою межі змагального майданчика, а якщо є м'яке 

покриття, то на м'якому покритті (хорті). 

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

з форм без падінь, а майданчик м'якого покриття є тільки один, то такі змагання дозволено 

проводити одночасно: на м'якому покритті – змагання в контактних розділах, а на позначеному 

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

умовно-контактному розділі «Форма». 

Інвентар та устаткування місць змагань 

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

2. Стіл Арбітра хорта, стільці для нього та його помічника (хронометриста). 

3. Столи і стільці для Суддів-інформаторів. 

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

медичної допомоги. 

5. Для одного змагального майданчика необхідні: 

один секундомір; 

пристрій для подачі звукового сигналу (гонг, барабан, електричний дзвоник тощо); 
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ваги електронні з похибкою не більш 0,1 кг; 

по обидві бокові сторони біля діагональних кутів хорту, за межами зони безпеки має бути 

розташовано два стільці для Бокових суддів; 

кожен Боковий суддя зобов’язаний мати індивідуальний свисток. 

Вимоги до місць проведення змагань 

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

менш 600 люксів. Змагальний майданчик має бути освітлений зверху світильниками 

розсіяного і/чи відбитого світла з захисною сіткою. 

2. Температура в приміщенні має бути від +15 до +240 C, вологість повітря – від 60 до 70 %, 

вентиляція має забезпечувати не менше, ніж трикратний обмін повітря в 1 год. 

3. При проведенні змагань на відкритому повітрі, хорт має бути обладнаний таким чином, 

щоб погодні умови не заважали проведенню змагань. Хорт має бути захищений від прямих 

сонячних променів.  

Якщо він викладений із матів або окремих листів матів, то ці листи мають бути щільно 

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

не травмувалися від нерівних поверхонь змагального майданчика. 

4. Для підготовки та проведення змагань може створюватися Організаційний комітет, до 

складу якого входять представники зацікавлених організацій [63–78]. В усіх випадках для 

підготовки та проведення змагань: визначається місце проведення змагань; отримується 

дозвіл на проведення змагань у відповідних організаціях, у т. ч. в організаціях, на території 

яких вони проводяться; розробляється в установленому порядку і розсилається учасникам 

Регламент (Положення) про змагання; затверджується Суддівська колегія змагань; 

здійснюються заходи щодо матеріально-технічного, транспортного, господарського, 

санітарно-гігієнічного та медичного забезпечення змагань; здійснюється фінансування 

змагань в установленому порядку; вирішуються питання безпеки проведення змагань та 

охорони природи; вирішуються усі інші питання щодо проведення змагань. 

Суддівська колегія змагання з бойового хортингу 

Формування суддівської колегії 

1. Суддівська колегія формується організацією, що проводить змагання, затверджується 

Оргкомітетом змагань та погоджується з органом виконавчої влади з питань фізичної культури 

та спорту.  

Кількісний склад Суддівської колегії залежить від статусу змагань, кількості учасників і 

кількості хортів – змагальних майданчиків. 

2. Склад Суддівської колегії змагань з бойового хортингу: 

Головний суддя; 

Заступник Головного судді; 

Голова мандатної комісії; 

Суддівські бригади (5 осіб): Арбітр хорта (інформатор), Заступник Арбітра хорта 

(хронометрист), Рефері і 2 Бокових судді; 

Головний секретар і секретарі; 

ведучий – інформатор змагання; 

судді при учасниках; 

Головний лікар (лікарі); 

комендант змагань; 

Спостерігач або інспекторська група змагань. 

3. Безпосереднє суддівство виступу учасників на хорті здійснює бригада у складі трьох осіб 

(суддівська трійка): Рефері; два Бокових судді. 

4. Усі члени суддівської бригади володіють одним рівноправним голосом при винесенні 

рішення стосовно переможця при однаковому результаті (суддівський термін – Перемога «За 

рішенням суддів»). 
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Посадові особи змагань 

1. При необхідності для якісного проведення змагань Оргкомітет призначає наступних 

посадових осіб: 

ведучого-коментатора змагань для більш повного висвітлення перебігу подій; 

помічників суддів при учасниках, що оповіщають учасників, які знаходяться в підготовчих 

залах і роздягальнях, про черговість сутичок і номери змагальних майданчиків; 

медперсонал, який оперативно забезпечує надання медичної допомоги; 

помічників коменданта змагань, які відповідають за установку і демонтаж необхідного 

інвентаря, які при виникненні необхідності забезпечують оперативний телефонний зв'язок, 

комп'ютерне обслуговування, транспортне, звуко-, світло- й інше забезпечення змагань; 

технічних співробітників по прибиранню хортів та території. 

Вимоги до членів Суддівської колегії 

1. До членів Суддівської колегії висуваються наступні вимоги: 

поводитися неупереджено, з достоїнством і самовладанням; 

негайно приймати рішення щодо оцінки дій учасників; 

чітко зосереджувати свою увагу на ході сутички, яку вони обслуговують; 

Рефері і судді, які обслуговують сутичку, мають бути готові дати обґрунтування прийнятих 

ними рішень, спираючись на Правила. 

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

бригад, забороняється давати вказівки чи підбадьорювати учасників, які змагаються, 

працюючим суддям також забороняється розмовляти зі сторонніми особами. 

3. Під час сутички забороняється змінювати членів Суддівської бригади, за винятком 

вичерпних випадків, зв'язаних з неможливістю судді виконувати свої обов'язки. Заміна 

відбувається з дозволу Головного судді змагань. 

4. Члени Суддівської колегії змагань і посадові особи мають бути одягнені у відповідний 

офіційний одяг. 

5. Суддівські бригади обслуговують змагання в наступному одязі: 

сорочка білого кольору, з коротким або довгим рукавом (оговорюється в Положенні про 

змагання) і нагрудною кишенею з лівої сторони, на якій вишита (пришита) емблема бойового 

хортингу; 

темно-сині штани; 

темно-синій метелик. 

В іншій формі одягу, цивільному піджаку здійснювати суддівство змагань на хорті в якості 

Рефері або Бокового судді заборонено. 

6. Бокові судді зобов’язані мати особистий свисток на стрічці темно-синього кольору для 

носіння на шиї. У вільних від суддівства членів Суддівської бригади свисток має знаходитися 

в нагрудній кишені сорочки. 

7. Рефері, який працює, знаходиться на хорті у чорних шкарпетках або спеціальному 

змінному суддівському взутті чорного кольору [79–88]. Два Бокових судді знаходяться на 

стільцях біля краю хорту у чорних шкарпетках або спеціальному змінному суддівському 

взутті чорного кольору. З дозволу Головного судді у зв'язку з низькою температурою в 

приміщенні, де проводяться змагання, Бокові судді можуть знаходитися в теплому змінному 

взутті. 

8. Арбітр та його заступник, які сидять за контрольним столом хорту, можуть бути взуті у 

цивільне взуття чорного кольору. 

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

для фіксування перебігу часу утримань, больових і задушливих прийомів та подальшого 

винесення рішень. 

10. Рефері забороняється мати на руках і тілі перстні (окрім кільця обручки), браслети та 

інші предмети, що можуть послужити причиною травми при зіткненні з учасником. 

11. Члени Суддівської колегії мають бути в одязі, обговореному Оргкомітетом змагань, і з 

бейджем, що вказує їхній рід діяльності на змаганні. 
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12. Члени Суддівської колегії, які виконують свої обов'язки за головним суддівським 

столом, мають бути одягнені в такий спосіб: 

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

темно-сині штани; 

біла суддівська сорочка і краватка або метелик темно-синього кольору. 

Головний суддя змагань 

1. Очолює Суддівську колегію та керує проведенням змагань Головний суддя змагань. У 

разі створення Оргкомітету змагань, Головний суддя за посадою є одночасно заступником 

Голови Оргкомітету. 

2. Головний суддя несе відповідальність за проведення змагань у відповідності з даними 

Правилами, Положенням про змагання, керує роботою Суддівської колегії, звітує перед 

організацією, яка проводить змагання. 

3. Головний суддя зобов'язаний: 

перевіряти стан і готовність місця змагань до початку проведення сутичок, інвентарю та 

устаткування, приміщень для суддів і учасників, документації, яка ведеться на змаганні; 

призначати суддів для проведення зважування учасників, жеребкування і формувати 

Суддівські бригади; 

не допускати до змагань учасників, суддів, представників команд, які не підготовлені і не 

відповідають вимогам Правил змагань та Положення (Регламенту) про змагання; 

затверджувати дискваліфікацію учасників; 

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

проводити засідання і наради Суддівської колегії у всіх випадках, коли це буде потрібно (до 

початку, по ходу змагань і після їхнього закінчення); 

проводити наради з медперсоналом, що обслуговує змагання; 

при одержанні оскарження або протесту приймати обґрунтоване рішення відповідно до 

Правил змагань і Положення (Регламенту) про змагання; 

відповідно до представлення інспекторської групи змагань і особистих спостережень, 

давати оцінку діям кожного члена Суддівської колегії; 

мати безпосередній постійний зв'язок з кожним Арбітром хорта, який підписує остаточний 

протокол рішення Суддівської бригади щодо оголошення перемоги чи поразки;  

приймати остаточне рішення у випадках, не обговорених даними Правилами і Положенням 

(Регламентом) про змагання, а також при виникненні суперечливих ситуацій; 

не пізніше ніж через 3 дні після закінчення змагань здати звіт, протоколи та інші обов'язкові 

документи в організацію, що проводить змагання. 

4. Головний суддя змагань має право: 

скасувати змагання, якщо місце їхнього проведення, устаткування чи інвентар не 

відповідають вимогам даних Правил; 

припинити змагання, оголосити перерву, перенести початок змагань на більш пізніший час, 

при виникненні виключних обставин, чи якщо глядачі своєю поведінкою заважають 

нормальному ходу змагань; 

переміщати суддів по ходу змагань; 

зупинити сутичку і дати необхідні вказівки суддям на хорті, у випадку явної помилки чи 

невірно прийнятого рішення; 

в разі необхідності переформовувати Суддівські бригади для ефективнішого проведення 

суддівства; 

при виникненні необхідності замінити Арбітра хорта; 

за головним столом Суддівської колегії можуть знаходитися тільки члени Суддівської 

колегії даних змагань, персонально призначені Головним суддею та почесні гості змагань, 

запрошені Оргкомітетом. 

5. Спортивні результати змагань затверджуються Суддівською колегією, відповідні 

протоколи підписуються Головним суддею змагань і повідомляються учасникам та офіційним 

особам змагань до їх закриття. 
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Заступник головного судді змагань з бойового хортингу 

1. При проведенні змагань на одному майданчику під час відсутності Головного судді його 

обов'язки виконує заступник Головного судді [89–94]. Якщо ж змагання проводяться на двох 

і більше хортах, то обов'язки Головного судді на кожному з них виконують його заступники. 

2. Заступник Головного судді в рамках своїх повноважень керує ходом змагання і несе 

відповідальність за їх правильне та об'єктивне проведення, надає безпосередню допомогу 

суддям на хорті. 

3. Заступник Головного судді контролює дії суддів, роботу секретаря, інших членів 

Суддівської колегії, їхнє робоче поводження та зовнішній вигляд. 

4. Після закінчення змагань Заступник Головного судді доповідає Головному судді про 

результати змагань. 

5. За необхідності, Заступників Головного судді може бути декілька. Їх кількість визначає 

Головний суддя змагань та особисто призначає їх за погодженням з керівником Оргкомітету 

змагань. 

Головний секретар і секретарі змагань 

1. Головний секретар веде протоколи засідання Суддівської колегії, протоколи змагання, 

підсумкові протоколи змагання, складає порядок виступів спортсменів, забезпечує контроль 

щодо ведення суддівської документації, оформляє розпорядження і рішення Головного судді, 

приймає заяви і протести, реєструє їх і передає Головному судді, забезпечує внесення 

необхідних записів у особисті кваліфікаційні документи спортсменів, залікові книжки 

спортсменів, видає довідки про перемоги, керує роботою секретарів. 

2. Головний секретар забезпечує своєчасне заповнення нагородних дипломів, грамот, 

почесних дипломів і кваліфікаційних сертифікатів для нагородження переможців, почесних 

гостей та спонсорів змагання, готує заздалегідь офіційну процедуру нагородження, перевіряє 

нагородні комплекти: кубки, медалі, цінні призи тощо. 

3. Головний секретар приймає протоколи змагання від Арбітрів хортів на змагальних 

майданчиках і надає їх та додаткову інформацію про перебіг змагань за стіл Головного судді 

змагання безпосередньо заступнику Головного судді. 

Комендант змагань 

1. Комендант змагань призначається Головним суддею змагань, входить в Оргкомітет 

змагань і діє згідно із ситуацією по його розпорядженням. 

2. Комендант змагань відповідає за своєчасну підготовку устаткування і місця змагань, 

приміщень для учасників і суддів, забезпечує засоби безпеки, художнє оформлення місця 

змагання, розміщення атрибутики, умови для роботи Суддівської колегії. 

Головний лікар змагань 

1. Головний лікар змагань входить до складу Суддівської колегії на правах заступника 

Головного судді. При проведенні великомасштабних національних змагань, призначається 

Головний лікар, який керує всією роботою по медичному обслуговуванню змагань, і необхідна 

кількість медичного персоналу. 

2. Головний лікар змагань: 

перевіряє наявність у заявках візи лікаря про допуск учасника до змагань і правильність її 

оформлення; 

здійснює медичне спостереження над учасниками в процесі змагань; 

проводить обстеження учасників при травмах і захворюваннях, дає висновок про 

можливість чи неможливість продовження ними змагань і негайно сповіщає про це Арбітра 

хорта; 

стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місці проведення змагань; 

є присутнім на зважуванні, де робить зовнішній огляд спортсменів; 

надає медичну допомогу при ушкодженнях і захворюваннях; 

складає відповідні акти про усі виявлені недоліки і на їхній підставі може клопотати щодо 

скасування чи припинення змагань; 

перед початком змагань готує все необхідне для надання медичної допомоги учасникам; 
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печатка чи підпис лікаря на фіксаторах та пов'язках учасників є підтвердженням дозволу на 

їхнє використання; 

вирішує питання щодо госпіталізації травмованого чи захворілого учасника; 

не пізніше одного дня після завершення змагань представляє в організацію, що їх 

проводила, звіт про медико-санітарне забезпечення змагань, із вказівкою усіх випадків 

ушкоджень і захворювань. 

3. Головний лікар змагань почувши команду Рефері «Лікар!», має звернути увагу на той 

хорт, з якого подана команда, підійти до краю хорту, і якщо буде потрібна негайна допомога 

одному з учасників, приступити до надання такої медичної допомоги, одночасно сповіщаючи 

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

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

4. Головний лікар змагань не має права втручатися в дії Рефері під час сутички, а також 

самостійно зупиняти сутичку для надання медичної допомоги [95–99]. У випадку такої 

необхідності Головний лікар звертається до Арбітра хорта щодо зупинки сутички і надання 

медичної допомоги. 

Спостерігач змагань 

1. Спостерігач змагань є суддею міжнародної або національної категорії. 

2. Спостерігач здійснює нагляд за роботою Суддівської колегії й Оргкомітету змагань, 

даючи їм об'єктивну оцінку у відповідному звіті. 

3. Спостерігач зобов'язаний: контролювати дотримання Суддівською колегією Правил 

змагань та умов проведення змагань, зазначених у Положенні (Регламенті), не допускаючи 

їхніх порушень; разом з Головним суддею давати оцінку діям кожного судді персонально, 

виносити рішення для підтвердження, підвищення чи пониження відповідних суддівських 

категорій; брати участь у засіданнях Суддівської колегії змагань, а також у розгляді протестів; 

у виняткових випадках Спостерігач може брати участь у суддівстві, а при необхідності – в 

організації і керівництві проведенням змагань. 

4. У випадку проведення змагань на декількох хортах (змагальних майданчиках) та 

площадках для виконання Форм, Спостерігач доручає Арбітрам хортів нагляд та підготовку 

звіту по закінченні кожного кола змагань. 

Суддя-інформатор змагань 

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

проведення змагань, представляє спортсменів-учасників глядачам, надає глядачам дані про 

учасників, представляє склад суддівських бригад, повідомляє склад пар, повідомляє 

результати сутички, повідомляє і пояснює при необхідності правила змагань. 

2. Вся офіційна інформація про змагання дається ним тільки за узгодженням з Головним 

суддею, а за його відсутності – із заступником Головного судді. 

3. Суддя-інформатор повідомляє послідовність участі спортсменів у змаганнях з 

контактних розділів, участі команд у змаганнях умовно-контактного розділу «Форма», 

голосно дублює оцінки суддів, заздалегідь попереджає команди – учасників усіх розділів 

змагань, представляє команди, робить оголошення в перервах змагань. 

Висновки. Таким чином, у даному науковому дослідженні проаналізовано методи 

організації і проведення змагань 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 
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підсумків змагань з бойового хортингу, визначає систему, порядок та умови змагальної 

діяльності, систему суддівства змагань.  

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, 

організацією заходів для спортсменів бойового хортингу буде конкретизована в результатах 

констатувального, формувального та контрольному експериментах дослідження. 
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Zinoviev A. A., Yeromenko E. A., Karasevych S. A. 
University DFS Ukraine (University Str., 31, Irpin, Kyiv region, Ukraine) 

Organization and holding of competitions in combat horting 
 

Abstract. This scientific article analyzes the methods of organizing and conducting competitions in combat 

horting, the main aspects of the rules of competitions, focuses on the sections of competitions and types of 

training of combat horting athletes (theoretical, technical, tactical, physical and psychological training). The 

main directions of training athletes and features of judging sports competitions in different sections are listed 

and described. It is noted that the rules of sports competitions are the only rules of competition in combat 

horting in Ukraine, determine the basic principles of organization and conduct of competitions held in 

Ukraine. The competition rules are developed in accordance with the International Rules of Combat Horting 

Competition, which are approved by the World Federation of Combat Horting, and are the main normative 

document governing the organization, conduct and summarizing of combat horting competitions, defines the 

system, procedure and conditions of competition, judging system competitions. The main part of the rules of 

combat horting competitions indicates the age groups and weight categories of participants who compete with 

each other according to these Rules in different sections of the competition. The sections of combat horting 

competitions are divided into contact and conditional-contact. The contact sections of combat horting 

competitions include: "Hand-to-hand combat", "Wrestling fight", "Self-defense". The conditional contact 

section of combat horting competitions is the "Form" section. The rules of the competition are basic for 

competitions among participants of all the following age groups, both male and female, determine both the 

general approaches to the preparation and conduct of martial arts competitions, and take into account the 

specifics of competitions in individual sections of the sport.  
 

Key words: organization and holding of competitions, combat horting, features of competition refereeing, 

hand-to-hand fight, wrestling fight, self-defense.
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