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Глава IV -  Правила проведення змагань  у  розділі       

               Поінт-файтинг  

 
Стаття 1. Визначення   
     Поінт-файтинг – це контактний розділ, в якому два учасника змагаються з метою набрати якомога більше 

балів, за допомогою швидкості і точності, використовуючи дозволену техніку. Основною характеристикою 

Поінт-файтингу є точність і швидкість. Змагання у розділі Поінт-файтинг характеризуються добре 

контрольованими ударами. Це технічна дисципліна, в якій в однаковій мірі приділяється увага як техніці 

роботи ніг, так і рук. Удари руками і ногами суворо контролюються. За кожен присуджений бал (бал 

присуджується за дозволений удар ногою чи рукою, що досяг дозволеної зони при використанні дозволеної 

техніки) центральний рефері призупиняє поєдинок і одночасно з двома іншими суддями показує на пальцях 

кількість балів, які присудженні тому чи іншому учаснику, вказуючи на нього. 

 

Стаття 2. Правила змагань  
Спортсмени входять на татамі та торкаються рукавичками один одного. Потім роблять крок назад, 

приймають свою бойову стійку і чекають на команду ФАЙТ від рефері. 

Рефері починає поєдинок командою ФАЙТ, і по його команді СТОП бійці повинні повернутись на свої 

початкові позиції. 

Час зупиняється тільки по команді рефері ТАЙМ. Час не зупиняється для присудження балів чи покарань, 

якщо рефері не бачить в цьому необхідності.  

Рефері повинен зупинити час, коли виносить офіційне попередження чи дає роз’яснення. 

Якщо рефері хоче зупинити час, то він дає команду СТОП ТАЙМ, а щоб продовжити поєдинок, дає команду 

ТАЙМ, а потім ФАЙТ. 

Під час поєдинку в кутку учасника може знаходитись лише один тренер і один секундант. Обоє повинні 

сидіти на своїх місцях протягом всього поєдинку. 

Поведінка Тренерів 

Тренер/секундант повинен сидіти протягом поєдинку. Тренер/секундант не повинен коментувати рішення 

рефері чи судді під час бою. Він не повинен заважати поєдинку чи зривати його своїми словами, жестами або 

діями. 

Тренер/секундант повинен дотримуватись  всіх правил ВАКО і етикету. 

Тренерам не дозволяється заходити в зону проведення поєдинку під час бою та не дозволяється відволікати 

рефері чи суддів. Не дозволяються  зневажливі коментарі щодо рефері чи суддів або коментарі щодо 

нарахування чи не нарахування балів. Тренер може бути видалений під час поєдинку, якщо він продовжує 

ображати офіційних представників чи суддів. Всі офіційні попередження винесені тренеру сумуються з 

попередженнями учасника і фіксуються на його рахунку. 

Лише рефері може зупинити час поєдинку. Учасник може попросити зупинити час для перевірки захисного 

спорядження чи травми. Рефері не повинен зупиняти поєдинок, якщо бачить, що це може лишити преваги 

іншого учасника. Зупинка часу повинна зводитись до мінімуму. 

Якщо рефері вважає, що спортсмен використовує зупинку часу для відпочинку або для запобігання 

нарахуванню балів опоненту, то йому роблять офіційне попередження і він може бути дискваліфікований за 

ухиляння від бою або його відстрочення. 

Рефері має право дати офіційне попередження кікбоксеру, якщо той не готовий до поєдинку або запізнився. 

Якщо учасник вийшов на Ринг чи Татамі невідповідно одягнений (шолом чи рукавички не відповідають 

кольору його кута, не схвалене ВАКО захисне спорядження, шорти з символікою/логотипами Муей-тай, без 

бинтів чи капи), він/вона буде мати дві хвилини, щоб привести все до ладу. Якщо через 2 хвилини учасник все 

ще неготовий, він буде дискваліфікований. 

 
 

Стаття 3. Команди змагань  
 FIGHT (ФАЙТ):  команда подається коли необхідно почати або продовжити поєдинок після перерви 

або його зупинки;  

 SHAKE HANDS (ШЕЙК ХЕНД): Потиск рук – (вітання спортсменів), застосовується тільки перед 

початком поєдинку; 

 STOP (СТОП): поєдинок зупиняється негайно, спортсмени повинні повернутися в початкове 

положення на татамі. Бій триває після команди рефері FIGHT (ФАЙТ); 

 STOP TIME: (супроводжується жестом руками у вигляді букви Т) – якщо рефері хоче зупинити 

поєдинок з будь-якої важливої причини. Рефері повинен пояснити причину кожного винесеного 

попередження; 
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 ТАЙМ – складаються руки у вигляді букви Т, щоб дати команду хронометристу для зупинки часу до 

того як рефері дасть команду ФАЙТ. Коли рефері дає команду ТАЙМ він повинен обґрунтувати 

причину зупинки. 

 Рефері дає команду ТАЙМ в наступних випадках: 

 Коли Він дає офіційне попередження (спортсмен повинен стояти на своїй початковій позиції). 

 Коли учасник просить зупинити поєдинок, піднявши руку (його опонент повинен одразу піти в 

нейтральний кут). В такому разі поєдинок повинен продовжитись з тої позиції обох спортсменів, де він 

був зупинений. 

 Коли рефері бачить необхідність поправити спорядження чи уніформу спортсмена. 

 Коли рефері бачить, що спортсмен травмувався (Максимальний час зупинки часу для надання медичної 

допомоги – 2 хвилини протягом поєдинку для кожного з учасників. Після того, як закінчуються дві 

хвилини для надання медичної допомоги, вважається, що учасник більше не може продовжувати 

поєдинок) 

 
 

Стаття 4. Дозволені зони  
Удари можуть бути завдані, при використанні дозволеної техніки ведення бою, в нижче вказані частини тіла :   

 Голова: передняя і бокові частини голови, задня частина голови, чоло; 

 Тулуб: Передня і бокові сторони тулуба; 

 Нога: кісточка і нижче кісточки (лише підсічки); 
 

Стаття 5. Заборонені зони (Заборонена техніка та поведінка) 
 Верхня частина голови 

 Задня частина тулуба (нирки та спина) 

 Верхня частина плечей 

 Шия: передня, бокова і задня частина 

 Нижче поясу (за винятком підсічки) 

 Продовження поєдинку після команди СТОП чи оголошення закінчення раунду 

 Повертатися спиною до суперника, тікати чи навмисно падати. 

 Неконтрольована техніка чи удари наосліп  

 Стягувати рукавички, щоб збільшити дистанцію нанесення удару 
 

Стаття 6. Дозволена техніка  
o Техніка ніг:  

 Фронт - кік (прямий удар); Сайд-кік (боковий удар); Бек-кік (задній удар); Раундхауз-кік (круговий 

удар); Хук - кік (круговий удар - наноситься тільки ступнею); Кресент-кік (серповидний удар зверху 

вниз - наноситься тільки ступнею); Екс-кік (рубаючий удар - наноситься тільки ступнею); Джамп-кік 

(удар в стрибку); Спинс-кік (удар з розвороту); 

o Техніка рук: 

 Панч (прямий удар кулаком); Бекфіст (удар тильною стороною кулака); Риджхенд (удар ребром 

долоні); Хук панч (короткий боковий удар кулаком); 

o Футсвипс (підсічки):  

 Підсічки дозволені лише стопа в стопу. Бали за підсічки присуджуються тільки, якщо атакуючий 

спортсмен зберіг рівновагу і залишився на ногах. Якщо під час підсічки, спортсмен, що атакує 

торкнувся якою-небудь частиною тіла татамі, то бал не присуджується. Бал за підсічку присуджується 

якщо супротивник торкнувся якою-небудь частиною тіла татамі. 
 

Зауваження: Надзвичайно небезпечно завдавати удари задньою частиною п'яти. Атакуючий спортсмен 

повинен чітко усвідомлювати, що удар завдається усією стопою, таким чином щоб підошва стопи 

використовувалася в якості ударної зони при виконанні наступних ударів: Екс - кік (рубаючий удар), Хук - кік 

(круговий удар), Спінінг - Хук - кік (круговий удар з розвороту). 
 

 Стаття 7. Заборонена техніка і дії  

 Атаки за допомогою любої техніки не вказаної в Пункті 6. 

 Бекфіст з розвороту. 

 Уникати бою або відмовлятись від нього. 

 Падати на підлогу без причини. 

 Покидати зону поєдинку (Вихід). 
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 Атакувати з надмірним або жорстким контактом. 

 Неспортивна поведінка. Спортсмену присуджується тільки одне попередження, потім відбувається 

звичайна процедура присудження покарання і дискваліфікація. Проте у випадку грубої неспортивної 

поведінки або серйозного порушення правил, дискваліфікація або присудження «мінус балу» може 

робитися при першому порушенні, в залежності від грубості порушення. 

 Забороняється хапати/утримувати опонента. 

 Атакувати чи ображати словесно офіційних представників як на Татамі, так і за його межами. Штовхати чи 

хапати без будь-яких причин, плюватися; навіть намагатись вчинити якусь із цих дій призведе до негайної 

дискваліфікації. У випадку коли будь-яка із цих дій вчиняється вже покараним спортсменом чи його 

тренером, причетна особа може бути виключена із рейтингу чи списків турніру і діло буде розглядатися 

Суддівським комітетом ВАКО. 

 Атаки на підлозі. 

 Навмисно випльовувати капу. 

 Спортсмен не повинен атакувати опонента на підлозі. Центральний рефері відповідальний за негайну 

зупинку бою, коли один з учасників торкнувся підлоги будь-якою частиною тіла, крім ніг. Удари в голову 

чи тіло спортсмена, що впав, можуть призвести до «мінус балу» чи дискваліфікації (в залежності від 

рішення суддів прийнятого більшістю голосів). 

 Стягувати рукавички. Стягування рукавичок проти правил і призводить до отримання попередження. 

Якщо рукавичка спортсмена злетіла під час нанесення удару, то бал не присуджується і може бути 

винесене офіційне попередження за стягування рукавичок (якщо рукавичка стягнута опонентом під час 

удару, то рахунок залишається і попередження не буде) 

 Спортсмен не може просити спинити час, коли він знаходиться в кутку під тиском суперника. 

 Тренери/Секунданти: 

 Недоречно сперечатись/коментувати присудження балів. 

 Недоречно сперечатись/коментувати, коли бали не присуджуються. 

 Атакувати чи словесно ображати офіційних представників на Татамі чи за його межами. Штовхати чи 

хапати без будь-яких причин, плюватися; навіть намагатись вчинити якусь із цих дій призведе до 

негайного видалення із тренерської зони Татамі та можливе видалення з Турніру за рішенням Технічного 

комітету. 

 

 

Стаття 8. Система рахунку        
         Оцінюється будь-яка дозволена техніка ударів в дозволені зони, що створює контакт з «помірною» силою, 

концентрацією, швидкістю, рівновагою. Дозволена техніка - це удари в дозволені області тіла. Дозволеною 

ударною областю руки або ноги має бути зроблений «чіткий (контрольований)» контакт. Рефері і судді повинні 

ясно (фактично) бачити мету і техніку завдання удару. Присудження балів по звуку удару не дозволено. 

Спортсмен повинен бачити, куди він наносить удар.  

         Рефері та судді повинно чітко бачити технічне нанесення удару по цілі. Всі удари повинні виконуватись з 

«визначеною» силою. Легкі дотики або штовхання опонента не зараховуються як бал. 

        Якщо спортсмен атакує або захищається в стрибку, то він повинен приземлитися після стрибка у межах 

татамі і зберегти рівновагу для того, щоб отримати бал (торкатися підлоги, будь - якою частиною тіла, окрім 

ступней ніг, заборонено). 

        Якщо спортсмен опинився за межами татамі, після стрибка, він не отримує  бали. Якщо спортсмен, якому 

повинен присуджуватися бал за виконану техніку, втратив рівновагу із-за нестійкості і торкнувся підлоги будь-

якою частиною тіла окрім ступенів ніг, - бал не присуджується. 

  Якщо спортсмен втратив рівновагу через те, що його штовхнули чи смикнули, то бали нараховуються.  

 
 

Ст. 8.1 Сигнали  рефері і  суддів при присудженні балів       
     Рефері і судді приймають рішення відповідно до своєї думки, заснованої на тому, що вони бачили. Ніхто, 

навіть  офіційні особи, не можуть змінити рішення судді або рефері. Навіть, якщо суддя або рефері 

припускаються технічної помилки, головний рефері на татамі (один з двох головних рефері) не може змінити 

рішення. 

     Навіть якщо рефері або суддя допустили помилку, а офіційні особи прийняли рішення більшістю голосів, 

Головний суддя на Татамі може звернутися в Апеляційний Комітет, щоб обговорити це питання і з'ясувати, чи 
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була здійснена серйозна помилка у виконанні правил. Зміна рішення рішення суддів або рефері може бути 

лише у випадку, коли вони допустили «дійсну помилку».                 

 «Дійсною помилкою» може бути: 

1) неправильний підрахунок балів;  

2) якщо рефері присудив бал спортсменові, який впав або заступив за межі татамі.      

Головний суддя Татамі дисциплін та Головні судді на татамі повинні невпинно стежити за тим, щоб Судді 

виконували свою роботу на належному рівні. Рефері не може присуджувати бали самостійно, лише більшістю 

голосів. 

Ст. 8.1.1   Рахунок  
     Рука повинно бути негайно піднята в гору, щоб вказати спортсмена, який заробив бали. Для присудження 

балів необхідно як мінімум два співпадаючі рішення суддів і рефері. 

     Якщо рефері і один суддя показують дві підняті руки (бали для обох бійців), а один суддя показує бали для 

одного спортсмена, рефері повинен присудити бали обом бійцям. 

     Якщо рефері показує два бали (удар ногою в голову) а один суддя показує один бал, рефері повинен 

запитати суддю, що він бачив. Якщо суддя бачив удар ногою, то рефері має присудити один бал, а якщо суддя 

бачив удар рукою, то бали не присуджуються. 

     У випадку, якщо піднята однакова кількість рук суддів в сумі, то обидва спортсмени отримують бали.  

 

Ст. 8.1.2  Бали  не присуджуються (NO SСОRE або NO POINT)  
Якщо руки рефері та судді чи суддів схрещені перед собою на рівні талії, або суддя чи рефері показує, що не 

бачив удару, нанесеного в дозволену зону. 

Якщо рефері чи суддя показує бали, а інші двоє не бачили балів, то бали не присуджуються. 

Якщо у бік одного із спортсменів судді не показують, як мінімум дві руки, то бали не присуджуються. 

Якщо бали зафіксовані під час того, як рефері спинив поєдинок, щоб зробити попередження, то 

попередженому спортсмену не можуть бути присуджені бали. Однак інший спортсмен може заробити бали і  

навіть додаткові бали через порушення правил опонентом. 

НАПРИКЛАД: Один з бійців наносить удар, який може розцінюватись як бали, в той час, коли його суперник 

порушує правила вдруге. Бал може бути присуджений першому бійцю за дозволений удар в той же час інший 

спортсмен карається присудженням додаткових балів опоненту за його порушення правил. Лише у випадку 

одночасної дії обох бійців. 

Ст. 8.1.3  Присудження балів (POINTS) 

 
       Якщо рефері помічає, що дія спортсмена, заслуговує присудження балу, він подає команду STOP (СТОП) і 

негайно показує бал, так само роблять і судді. Рефері підраховує рішення і присуджує бал відповідному 

спортсмену.       

       Якщо один з суддів помічає дію спортсмена, яка заслуговує присудження балу, то він повинен показати 

рефері, який негайно повинен дати команду  STOP (СТОП), і судді і рефері повинні показати своє рішення 

(присудження балів). 

     У будь-якому випадку, лише більшістю голосів може бути присуджений бал. 

 удар рукою       1  бал    

 удар ногою в тулуб      1  бал 

 підсічка (бал за підсічку присуджується, якщо суперник  

торкнувся якою-небудь частиною тіла татамі,  

окрім ступні)       1  бал 

 удар ногою в голову      2  бали  

 удар ногою в тулуб в стрибку     2  бали    

  удар ногою в голову в стрибку     3  бали 
 

          Ст. 8.1.4  Присудження додаткових балів (POINTS)      

  
     При кожній необхідності присудження балу рефері дає команду СТОП і разом з двома боковими суддями 

приймається рішення, кому і скільки буде присуджено балів. 
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     Переможцем буде спортсмен з найбільшою кількістю балів на кінець поєдинку. У випадку, коли спортсмен 

здобуває перевагу в 10 балів, бій спиняється і він оголошується переможцем. 

    Інші методи перемог: 

 Дискваліфікація, виходи. 

 Закінчення часу і рахунку 

Офіційних осіб можуть викликати для визначення, чи були присуджені бали до закінчення часу чи після. 

Закінчення часу сигналізується м’яким предметом, викинутим на татамі або гучною командою до центрального 

рефері. 

 

Стаття 9. Порушення –  Виходи за межі  Татамі  

              (Зауваження, Дискваліфікація, Виходи)        

 
          Попередження повинні даватись гучним і чітким голосом, щоб обидва спортсмени і тренери могли чути і 

зрозуміти причину попередження. Рефері повинен стояти лицем до спортсмена, якому він виносить 

попередження. 

         Для присудження «мінус балу», рефері повинен спочатку спинити час поєдинку. Він повинен повернутися 

обличчям до судді, який рахує бали і оголосити, що «мінус бал» присуджується спортсмену, який порушив 

правила, і пояснити причину порушення гучним чітким голосом.  

         Якщо спортсмен атакує і на швидкості по інерції виходить за татамі, то це не розцінюється як Вихід. 

Попередження накопичуються протягом поєдинку за всі раунди. Коли рефері дає попередження чи «мінус бал», 

він повинен зупинити час 

 

Правила виходів: 

1-й вихід – мінус 1 бал. Вголос повідомляється спортсмену/тренеру і подається сигнал рукою. 

2-й вихід – мінус 1 бал. Вголос повідомляється спортсмену/тренеру і подається сигнал рукою. 

3-й вихід – мінус 1 бал. Вголос повідомляється спортсмену/тренеру і подається сигнал рукою. 

4-й вихід – Дискваліфікація. Вголос повідомляється спортсмену/тренеру і подається відповідний сигнал 

руками. 

Порушення правил (Окрім виходів): 

1-е усне попередження – Усно попереджається спортсмен без фіксування на рахунку (Може бути винесене 

одразу Офіційне попередження при необхідності). 

1-е офіційне порушення – Офіційне попередження. 

2-е офіційне порушення – Офіційне попередження. Присуджується «мінус бал». Вголос повідомляється 

спортсмену/тренеру і подається сигнал рукою. 

3-е офіційне порушення – Офіційне попередження. Присуджується «мінус бал». Вголос повідомляється 

спортсмену/тренеру і подається сигнал рукою. 

4-е офіційне порушення – Дискваліфікація. Вголос повідомляється спортсмену/тренеру і подається відповідний 

сигнал рукою. 

 

Ст. 9.1 Дискваліфікація       

 

          Якщо є причина дискваліфікації, рефері повинен порадитись з іншими суддями та Головним суддею на 

Татамі, щоб пересвідчитись в правильності дотримання процедури. 

          Виходи за межі зони поєдинку.        

          Якщо спортсмен покидає татамі без того, що опонент штовхнув його чи наніс удар, це буде 

розцінюватись як «навмисний вихід» і рефері присудить зняття 1 балу. Після другого виходу зі спортсмена 

зніметься ще 1 бал. Третій вихід – 1 бал. За четвертий вихід спортсмен буде дискваліфікований. 

           ВИХІД означає заступ за лінію татамі хоча б однією ногою. Вся стопа має знаходитись за межами 

визначеної зони, щоб це розцінювалось як вихід. Наступ на лінію межі не розцінюється як вихід. Якщо 

спортсмена виштовхнули, або він покинув татамі в результаті удару, то це не розцінюється як «навмисний 

вихід». 

           Факт виходу фіксується суддею кожного разу або прийняттям рішення більшістю голосів. 

           Попередження за Виходи фіксуються окремо від Попереджень за інші порушення правил. Всі Виходи 

сигналізуються спортсмену і до суддівського столу. 

 

Стаття  10.  Жести  
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Центральний рефері    Усне попередження           Офіційне         Мінус один бал        Дискваліфікація               Немає балів 

        попередження 

 
       

Стаття  11.  Порушення правил  
 Використання забороненої техніки. 

 Уникання бою. 

 Розвороти. 

 Навмисне падіння для затягування часу. 

 Коментування рішення рефері. 

 Неспортивна поведінка. 

 Гучні команди від тренера. 

 Вхід тренера на Татамі у випадку травми. 

 Навмисний Вихід 

      За будь-яке порушення правил тренером, рефері виносить покарання його спортсмену. 

Грубе і серйозне порушення правил можуть одразу каратись «мінус балом» або дискваліфікацією у виняткових 

випадках. У будь-якому випадку, коли рефері вважає, що є причина дискваліфікації, він повинен порадитись з 

іншими суддями та Головним суддею на Татамі, щоб пересвідчитись в правильності дотримання процедури. 

Спортсмен не може отримати бал і попередження одночасно (Пункт 8.1.2). 

 

Стаття 12.  Зупинка бою (TIME -OUT/ТАЙМ-АУТ)       
Лише рефері має право зупинити бій. Якщо рефері присуджує попередження чи «мінус бал», він повинен 

зупинити час.  

Спортсмен може попросити Тайм-аут підняттям руки вгору для перевірки травми або щоб 

поправити/полагодити захисне спорядження. Рефері може не зупиняти час, якщо вважає, що це може надати 

несправедливу перевагу бійцю, або може позбавити переваги іншого бійця, і якщо запит не несе небезпеку 

здоров’ю чи безпеці спортсмена.  

Зупинка поєдинку. Якщо бій був зупинений протягом поєдинку, не важливо в якій частині, він повинен 

продовжитись в тому самому місці; бійці повинні знаходитись на тих самих позиціях, на яких були при зупинці 

поєдинку. 

Тайм-аути повинні зводитись до мінімуму. Якщо рефері вважає, що спортсмен використовує зупинку часу для 

відпочинку або запобігання нарахуванню балів супернику, то рефері дає попередження за затягування поєдинку. 

За межами татамі поєдинок може спинити лише Головний суддя на Татамі. Він повинен привернути увагу рефері, 

який в свою чергу оголосить Тайм-аут. Якщо тренер хоче подати протест чи отримати роз’яснення, він повинен 

повідомити Головного Суддю Татамі Дисциплін. Він може, по можливості, розглянути протест без зупинки 

поєдинку. 

 

Ст. 12.1  Причини  зупинки  бою (TIME-OUT) 
 Травма (див. розділ травми і лікування). 

 Для наради рефері з іншими суддями чи відповідальними на Татамі. 

 Для бесіди рефері зі спортсменом чи його тренером. 

 Для того, щоб пересвідчитись у безпеці або справедливості поєдинку. 
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Тайм-аут не призначається для присудження балів. Рефері повинен  робити це швидко, упевнившись, що кожен 

спортсмен використовує на свою користь час, відведений на бій. 

Рефері, який не досить кваліфікований для того, щоб судити поєдинок швидко і справедливо, може бути 

замінений Головним Суддею змагань чи Татамі Дисциплін. 

 

Стаття 13.  Травми   
У разі здобуття травми одним з учасників, поєдинок може спинятись лише на період, поки медик/лікар не 

вирішить, може травмований спортсмен продовжувати чи ні. Коли медик/лікар входить на татамі, він має лише дві 

хвилини, щоб прийняти рішення чи вимагає травма лікування. Вся лікарська допомога повинна бути надана 

протягом цих двох хвилин. Якщо травма серйозна і потребує часу лікування, то рішення про припинення поєдинку 

приймає лікар. 

Якщо бій зупинений через травму, то рефері разом з двома суддями повинні прийняти рішення: Хто заподіяв 

травму? 

 Травма була заподіяна навмисно чи ні. 

 Винен чи ні в цьому травмований спортсмен. 

 Чи була травма нанесена забороненою технікою. 

 Якщо не було порушення правил з боку не травмованого учасника, то він перемагає через неможливість суперника 

продовжувати поєдинок. 

 Якщо було порушення правил з боку не травмованого учасника, то перемагає травмований спортсмен через 

дискваліфікацію суперника. 

 Якщо медик/лікар підтверджує, що травмований спортсмен може продовжувати поєдинок, то бій буде 

продовжено. 

   Якщо спортсмен травмувався під час поєдинку, лікар є єдиним, хто може оцінити обставини. Якщо кікбоксер 

залишається в несвідомому стані, лише рефері і лікар можуть знаходитись на татамі, за винятком, коли лікарю 

потрібна допомога. 

Стаття 14. Процедура для КО  (нокауту),  RSC (рефері зупинив бій),  

           RSC-H (рефері зупинив бій із-за сильного удару в голову), Травма  
   Кікбоксер, який був нокаутований ударом в голову протягом поєдинку або рефері зупинив поєдинок через 

сильну травму голови, що робить неможливим продовження поєдинку, оглядається лікарем негайно і повинен 

бути супроводжений до лікарні машиною швидкої допомоги чи в інше відповідне місце. 

   Кікбоксер, який був нокаутований ударом в голову протягом поєдинку або рефері зупинив поєдинок через 

сильну травму голови, що робить неможливим продовження поєдинку, не допускається до участі в змаганнях 

протягом 4 тижнів після нокауту. 

   Кікбоксер, який був нокаутований двічі, протягом 3 місяців, ударом в голову протягом поєдинку або 

рефері зупинив поєдинок через сильну травму голови, що робить неможливим продовження поєдинку, не 

допускається до поєдинків як мінімум 3 місяці після останнього нокауту чи RSC-H. 

  Кікбоксер, який був нокаутований тричі (послідовно), на протязі року, ударом в голову протягом поєдинку 

або рефері зупинив поєдинок через сильну травму голови, що робить неможливим продовження поєдинку, не 

допускається до поєдинків впродовж одного року після останнього нокауту чи RSC-H. 

  Вищезазначений період лікування може бути збільшений місцевим лікарем при необхідності. Також лікар 

в лікарні може збільшити цей період карантину після проведення тестів/рентгену. 

   Період карантину означає, що кікбоксер не може приймати участь в будь-яких змаганнях з кікбоксингу 

незалежно від дисципліни. Періоди карантину є «мінімальними періодом» і не можуть бути переглянуті, навіть 

якщо рентген голови показує, немає видимих травм. 

   Головний суддя на Татамі повинен оголосити членам журі і суддям зафіксувати КО, RSC чи RSC-H, коли 

він чи рефері зупинив поєдинок через неможливість спортсмена продовжувати поєдинок у зв’язку з сильним 

ударом в голову. Теж саме має бути відмічене Головним суддею на Татамі у паспорті ВАКО спортсмена. Це 

також є офіційним результатом бою і не може бути переглянуто. 

    Перед продовженням прийняття участі в змаганнях з кікбоксингу після травми, як описано у 

вищезазначених пунктах Правил, після спеціального медичного огляду, спортивний лікар повинен оголосити 

спортсмена придатним для прийняття участі в змаганнях. 
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          Спортсмен після KO чи RSC-H перед поверненням до змагань, повинен надати результати рентгену або 

МРТ. 

Ст. 14.1  Процедура при травмах, зага лом          

        У випадках травм, окрім КО (нокауту) або  RSC-H (рефері зупинив поєдинок із-за сильного удару в 

голову), лікар може дати мінімальний період лікування і рекомендувати лікування в лікарні.  

        Лікар може вимагати негайного лікування травмованого спортсмена в лікарні. 

 

Стаття 15. Чемпіонати і командні змагання  
 

Ст. 15.1  Гранд Чемпіонати       
       На змаганнях типу: Кубок світу, Відкритих турнірах проводяться т.з. Гранд – чемпіонати, де спортсмени 

проводять поєдинки, не розподіляючись по вагових категоріях. Чемпіонат може бути організований таким 

чином: 

 

Ст. 15.1.1 Первинний Гранд Чемпіонат   
       Беруть участь лише спортсмени - переможці в своїх вагових категоріях. Проводиться вільне жеребкування 

для поєдинків. 
 

Відкритий  Гранд Чемпіонат  

    Всі спортсмени можуть бути заявлені до початку змагань і не можуть дозаявлятись в період проведення 

турніру. Жеребкування для поєдинків проходить у вільній формі з включенням всіх вагових категорій. 

    Поєдинки Гранд-чемпіонату проводяться по 1 раунду - 3 або 2 хвилини. Без тайм-аутів для учасників. 

Правила і екіпірування такі самі, як і в звичайних поєдинках Поінт-файтингу. 

   Тип проведення Гранд-чемпіонату повинен зазначатись в запрошенні на турнір. 

         Гранд - чемпіонати не можуть бути організовані на Чемпіонатах світу, Європи і України. 
 

Ст. 15.2  Командні  змагання  
 

Ст. 15.2.1  Чемпіонати  
 Команда: 3 чоловіки і 1 жінка; 

 Всі учасники командних поєдинків повинні попередньо прийняти участь на Чемпіонаті 

 Якщо команда не повна, вона не може продовжувати або починати змагання. В команді може  

      бути 1 чоловік і 1 жінка як запасні (для заміни). Заміна використовується тоді, коли один із 

      спортсменів, учасників команди, не може брати участь у поєдинку; 

 У категорії Юніорів, Юнаків та Старших Юнаків, всі команди змагаються лише в своїх вікових 

категоріях; 

 Порядок проведення матчу визначається на початку шляхом кидання монети. Команда яка виграє може 

вибирати хто перший виставить свого бійця: вони чи суперники. Це може бути чоловік чи жінка; 

 Всі спортсмени готуються до поєдинків в своєму кутку; 

 Визначення вагових категорій немає (В Молодших та Старших Юнаків команди повинні починати від 

найменших до найвищих учасників). Жінки повинні змагатись лише жінками; 

 У команду повинні входити лише спортсмени однієї країни. Жодних змішаних команд зі спортсменами з 

інших країн не може бути. 

 Кожен бій триває 1 раунд по 2 хвилини; 

 Тайм-аутів не має; 

 Додатковий поєдинок складає 1 раунд по 1:30 хвилини (Молодші юнаки) чи 2 хвилини для Старших 

Юнаків, Юніорів і Дорослих; 

 Якщо по закінченню 2 хвилин рахунок все ще нічийний, то ті самі бійці продовжують поєдинок до 

першого заробленого переможного балу; 

 Перемагає команда з найбільшою кількістю балів. Всі Виходи і Попередження переходять до наступного 

бійця. Це є заохоченням активності змагань. Спортсмен не може бути дискваліфікований за Виходи в 

командних змаганнях, але з нього/неї буде зніматись по 1 балу за кожен наступний вихід, після другого. 

           У разі нічийного рахунку, підкидається монета для визначення команди, яка першою посилає свого 

спортсмена. Це робить переможець. Якщо команда, що виграла підкидання монети посилає жінку, то 

проти неї повинна виходити також жінка з іншої команди; якщо чоловіка – то проти нього може виходити 

будь-який учасник-чоловік іншої команди. 
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Примітка: На Чемпіонатах світу, Європи та України серед Юніорів і Кадетів  спортсмени беруть участь ЛИШЕ 

в своїй віковій категорії і не допускається до команд іншої вікової категорії. 
 

Ст. 15.2.2  Виключення  у складі команди  на Кубкових  змаганнях  та     

                  Міжнародних  Відкритих  змаганнях                    
Склад команди може формуватись по наступному формату, в залежності від переваг організатора 

змагань. Члени команди можуть бути з різних країн чи континентів. 

 4 учасники (3 чоловіки і 1 жінка). 

 5 учасників (4 чоловіки і 1 жінка). 

 5 учасників (5 чоловіків). 

 3 учасники (3 жінки). 

Ст. 15.2.3 Процедура на випадок травм в Командних змаганнях 

     У випадку травми в командних змаганнях і якщо учасник не може продовжувати, після медичного огляду, 

приміниться наступне: 

       Якщо учасник не може або не хоче продовжувати, то  команда суперника отримує додаткових 10 балів до 

поточного рахунку. 

Стаття 16. Потиск рук (вітання спортсменів) –торкання  рукавичками  
        До початку і після завершення поєдинку кікбоксери повинні привітати один одного торканням рукавичок 

на знак духу чесного суперництва і дружби. Потиск рук має місце перед початком першого раунду та після 

винесення суддівського рішення. Між раундами цього не роблять. 

 

Стаття  17. Використання ліків (Допінг)  
ВАКО дотримується Кодексу ВАДА і його списку заборонених речовин, до якого час від часу вносяться 

зміни. 

Консультуйтесь  з Антидопінговими правилами та процедурами ВАКО. 

Кожен спортсмен, який відмовляється пройти медичну експертизу чи тест на допінг до або після поєдинку 

може бути негайно дискваліфікований або відсторонений до офіційного слухання. 

Використання місцевого знеболювального дозволене лише з погодження лікаря Медичного Комітету ВАКО 

у всіх випадках посилається на Анти допінговий кодекс ВАДА 

 

Стаття  18. Примітка!  
Для кращої читаності тексту інколи використовуються лише чоловічі займенники. Проте, всі рекомендації 

Правил «WAKO» поширюються  на спортсменів обох статей. 

 

Стаття 19. Процедура зважування  
      Кожен учасник офіційно зважується лише один раз, ЗА ВИНЯТКОМ, ЯКЩО ПРЕЗИДІЯ ВАКО НЕ 

ВИРІШИТЬ ІНАКШЕ, ПРО ЩО ВОНИ ПОВИННІ ПОВІДОМИТИ ВСІХ ЧЛЕНІВ ВАКО ЗАЗДАЛЕГІДЬ. 

Зареєстрована вага є остаточною. Представникам країни/регіону чий спортсмен не відповідає заявленій вазі 

можна заявити його в іншу вагову категорію, але лише у випадку, якщо у команди є вакантне місце в цій 

ваговій категорії і зважування ще не закінчилось. Також кожна країна може замінити учасника у ваговій 

категорії, якщо заміни дозволені на змаганнях, у випадку коли в цій ваговій категорії вже є заявлений 

спортсмен команди. 

Для детальнішого вивчення процедури зважування див. Главу 2 – Загальних Правил/ Правила Татамі 

Дисциплін. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


