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           Глава I.  Загальні Правила ВAKO  
  

Стаття 1.  Зміни Правил  
      Тільки Правління «ВAKO» має право офіційно приймати рішення про зміни  правил «ВAKO», 
встановлених ним або Комітетами, які призначені Правлінням «ВAKO».  Зміни правил повинні бути 

доведені до всіх, членів «ВAKO».  Коли відбуваються зміни правил, вони вступають в дію на протязі 1-
го місяця, з дня прийняття рішення. Дата вступу змін в силу повинна бути вказана точно и 

однозначно. 
      Зміни можуть бути оперативними та невідкладними, що вступають відразу ж у силу, якщо виявлені 

критичні помилки в тексті і РАДА директорів вважає, що ці помилки можуть привести до травм, 

завдати шкоди здоров'ю та безпеці спортсменів, або у випадку «форс - мажорних» обставин. Якщо 
немає необхідності вводити в дію зміни в Правилах  негайно, то про це може бути повідомлено всім 

регіональним федераціям «ВАКО», поштою і опубліковано в Internet. 
     Виняток для такої практики: будь-які зміни Правил не можуть бути просто оголошені під час 

проведення Чемпіонату України, Європи, Світу або іншого змагання з кікбоксингу. 

      Президія «ВAKO» може внести зміни до Глави 1 - (Загальні Правила) у будь-який час. Тим не 
менш, зміни повинні бути доведені до всіх регіональних федерацій, членів «ВАКО», поштою і через 

Internet. Дата набрання чинності змін повинна бути вказана точно і однозначно. 
 Ці правила набувають чинності з 01 березня 2011 року.  

 

Стаття  2 .  Здоров'я  та безпека  
 

Ст.  2 .1  Здоров 'я  спортсменів   
Федерація кікбоксингу України «ВAKO» - офіційний член WADA, повністю визнає і виконує Всесвітній 

Кодекс Анти-допінгу. Кожен спортсмен зобов'язаний знати і поважати Всесвітній Кодекс Анти-допінгу. 
 

Правила «ВAKO» ДОПУСКАЮТЬ на Чемпіонатах України світу і Європи проводити максимум 2 поєдинки 

на день для розділів кікбоксингу, що проводяться в рингу. Для розділів кікбоксингу, що проводяться 

на татамі - обмежень у кількості поєдинків у день немає. 
 

«ВAKO» МАЄ безпосереднє відношення до всіх медичних процедур і керується принципом - Безпека 
здоров'я спортсменів перш за все, забезпечує:     

 Огляди;  
 Семінари з вивчення правил Анти - допінгу; 

 Зниження ваги і методика харчування кікбоксерів;  
 Медичний Сертифікат допуску спортсменів;  

 Організація медичного контролю перед змаганням;  

 Медичні протипоказання;  
 Медичний Персонал;  

 Охорону здоров'я на змаганнях; 
 

Стаття  3 .  Обладнання  для проведення  змагання  
 

Ст.  3 .1 .  Основа  
Основа всіх змагань з кікбоксингу - це  честь, справедливий поєдинок і чесне суддівство.             

Результати змагання визначаються за фінальними досягненнями спортсменів, клубу, регіональної 

федерації кікбоксингу «ВАКО» або національної команди на змаганнях з кікбоксингу.  
Результати і місця, завойовані нечесними діями, не можуть бути визнані суддями, рефері та 

організаційними комітетами змагань, а до винних повинні бути застосовані штрафні санкції. 
      

Всі змагання "ВАКО"- офіційні змагання, Національні змагання, професійні, матчеві 
зустрічі команд, титульні або рейтингові поєдинки, повинні проводитися у відповідності з 

цими правилами. 
 

Всі змагання і матчеві зустрічі проводяться тільки на добровільній основі. Крім того, основа всієї нашої 
діяльності в кікбоксингу - це чесний поєдинок, повагу всіх учасників, представників команд і Правил 

проведення змагань «ВAKO». 
Всі спортсмени, тренери, судді, представники команд, керівники і члени організацій «ВAKO», повинні з 

повагою ставитися до Правил «ВAKO», честі, гідності і моральних цінностей всіх членів організації 

«ВAKO», клубів, регіональних федерацій «ВAKO».  
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Всі змагання «ВAKO»: - Чемпіонати України, світу, Європи, Кубкові змагання та змагання інших рівнів, 

повинні бути спрямовані на розвиток, популяризацію та підвищення якості кікбоксингу, як спорту так і 
«ВAKO», як організації. 
 

Ст.  3 .2  Змагання  
Офіційні змагання «ВAKO» проводяться безпосередньо під керівництвом «ВAKO»: 
1. Чемпіонати і Кубки (міжнародні, національні так і відкрити) проводяться для усіх вікових 

категорій і за всіма розділами кікбоксингу, таким чином: 

 Семі – контакт: молодші та старші юнаки та дівчата, молодші і старші юніори, дорослі, ветерани – 
чоловіки і жінки змагаються  окремо;  

 

 Лайт – контакт: молодші та старші юнаки та дівчата, молодші і старші юніори, дорослі, ветерани – 

чоловіки і жінки змагаються  окремо; 
 

 Кік - лайт: старші юнаки та дівчата, юніори, дорослі - чоловіки і жінки змагаються  окремо; 
 

 Фул - контакт: старші юнаки, молодші і старші юніори, дорослі  - чоловіки та жінки змагаються  

окремо; 
 

 Лоу - кік: старші юнаки, молодші і старші юніори, дорослі - чоловіки і жінки змагаються  окремо; 
 

 К-1:  молодші і старші юніори, дорослі - чоловіки і жінки змагаються  окремо; 
 

 Музичні вправи (стилі - зі зброєю і без зброї): молодші юнаки та дівчата , старші юнаки та дівчата, 
молодші і старші юніори та дорослі - чоловіки і жінки змагаються окремо;  

 

2. Відкриті чемпіонати проводяться також, як і чемпіонати України, Європи та світу; 
 

3. На Чемпіонатах Європи та світу та Кубках світу та Європи може брати участь тільки національна 

збірна команда України з кікбоксингу «ВАКО»; 
4. Чемпіонати Європи не можуть бути відкритими для національних команд з інших континентів. 

5. У чемпіонатах світу, де беруть участь дорослі спортсмени, в кожній ваговій категорії, кожного 
розділу програми змагань, може брати участь лише один член національної збірної команди 

України з кікбоксингу «ВАКО»; 
6. У чемпіонатах серед юнаків і юніорів можуть брати участь два члени національної збірної 

команди України з кікбоксингу «ВАКО» в кожній ваговій категорії, кожного розділу програми 

змагань; 
7. На Кубкових змаганнях та інших турнірах, немає ніякого обмеження на число конкурентів в одній 

вазі або категорії змагання від однієї національної команди чи клубу; 
8. Чемпіонати України проводяться щорічно, чемпіонати світу та Європи проводяться через рік - 

один рік проводиться Чемпіонат світу серед дорослих спортсменів, на наступний рік проводиться 

Чемпіонат Європи серед дорослих і Чемпіонат світу серед юніорів та кадетів; 
9. Чемпіонати України, світу та Європи проводяться у двох частинах по різним дисциплінам 

кікбоксингу, у різних місцях, згідно Рішення правління «ВАКО»: 
         I частина:   Семі – контакт, Кік - лайт, Фул – контакт, Музичні вправи; 

        II частина:  Лайт – контакт, К – 1, Лоу – кік;         

10. Розділи можуть змінюватися, залежно від рішення Виконавчого Комітету; 
11. Чемпіонат України та Європи може проводитись в одному місці – за всіма розділами кікбоксингу, 

згідно рішення Правління «ВАКО»; 
12. Чемпіонати  України, світу і Європи серед юнаків та юніорів - повинні проводитись в один час і  в 

одному місці, за всіма розділами кікбоксингу; 
13. Чемпіонати України, світу і Європи серед молодших та старших юнаків можуть проводитись 

окремо від Чемпіонатів серед юніорів; 

14. На Чемпіонатах України світу та Європи спортсмен може взяти участь тільки в одному розділі 
кікбоксингу, що проводиться в рингу. Тим не менш спортсмен може також змагатися в музичних 

формах, так як це не контактна дисципліна; 
15. Спортсмен може змагатися на Чемпіонатах України світу і Європи у двох розділах кікбоксингу: 

Семі - контакті і Лайт - контакті, але вже не має права заявитися в розділах кікбоксингу, що 

проводяться в рингу. Якщо спортсмен заявився в розділах «Семі - контакт» і «Лайт - контакт», то 
він може ще заявитися і в безконтактних розділах кікбоксингу (Музичні вправи) . На практиці 

спортсмена буде виключено з розділу, в якому він заявиться невірно. 
16. У розділі Музичні вправи спортсмен може заявитися у двох розділах тільки жорсткого стилю або 

тільки м'якого стилю. 
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Ст.  3 .3  Обладнання  для  проведення  змагань  
Організатори змагання (Чемпіонату або Кубку) повинні забезпечити необхідним устаткуванням:   
 Електронні цифрові або механічні ваги (як мінімум двоє); 

 Звукопідсилювальна апаратура з достатньою кількістю мікрофонів і динаміків; 

 Прапори та компакт-диски (фонограми) з державними гімнами кожної національної команди; 
 Обладнання для збирання і сушіння підлоги у залі, рингів та майданчиків при проведенні змагань; 

 Копіювальна техніка (ксерокс); 
 Таймери (секундоміри) для всіх офіційних столів (головних суддів розділів змагань); 

 Невеликі мішечки для кожного татамі, щоб сигналізувати час закінчення раунду і гонги для рингів, 

а також інформаційне табло про час бою; 
 Кожний майданчик для бою повинен бути відзначений порядковим номером; 

 Для кожного татамі покажчик з двома великими чорними числами (від 0 до 30), щоб показувати 
результати і 4 маленьких червоних числа від 0 до 3 (2 в кожній стороні великих чисел), щоб 

показувати попередження або виходи; 
 Табло показу поточного раунду бою; 

 Табло показу поточного часу раунду; 

 Графіки поєдинків або склад пар змагань. 
 

Ст.  3 .4  Графіки  боїв  
Жеребкування: 

 Спортсмени з одного клубу, регіональної федерації кікбоксингу «ВАКО» або національної команди 
України, в одній ваговій категорії, одного розділу, при жеребкуванні повинні бути розведені: (один 

у верхній, інший в нижній частині графіка боїв, щоб вони могли зустрітися, по можливості, тільки у 
фіналі); 

 Чемпіони останніх двох чемпіонатів (України, світу та Європи) повинні бути розведені в різні 

частини графіка боїв: (один у верхній, інший в нижній частині графіка, щоб спортсмени могли 
зустрітися, по можливості тільки у фіналі); 

 Якщо у ваговій категорії буде непарне число спортсменів, то Чемпіон (або фаворит) повинен 
знаходитися у приведенні (тобто пропустити перший бій); 

 Графік змагання повинен містити, як мінімум, такі дані: (назва змагання, місце й час проведення, 

назва розділу кікбоксингу, стать і вік спортсменів, вагова категорія, ім'я та прізвище спортсмена, 
назву клубу або країни, номер бою). 

 Усі графіки повинні бути надруковані в 3 (трьох) офіційних примірниках - для головного судді, для 
судді розділу і для судді - інформатора, - всі три графіки повинні бути ідентичні, і будь-які зміни 

повинні бути повторені на всіх трьох примірниках з підписом головного судді. Крім того, неофіційні 

копії графіка повинні бути розподілені для керівників команд. 
 Завершальні офіційні копії графіків боїв з результатами поєдинків, завірені печаткою і підписом 

головного судді змагань - офіційні документи «ВAKO» повинні бути збережені в архівах, як мінімум 
2 роки. 

 

Ст.  3.5  Календар  проведення  змагань  «ВАКО»  
У будь-який час календар Федерації кікбоксингу України «ВАКО» Ви знайдете на офіційному Веб. Сайті 
федерації; 

 Календар  повинен включати:  

 Чемпіонати світу та Європи - мінімум за два роки до дати їх проведення; 
 Чемпіонати України, Кубки України, світу та Європи - мінімум за рік до їх проведення; 

 Міжнародні Відкриті Турніри Національних федерацій «ВАКО», мінімум за один рік до дати     
      проведення (Національні федерації відповідальні за те, щоб вчасно повідомити в директорат 

«ВАКО» дати та інші деталі про Відкриті турніри);  
 У календарі повинні буті й інші Офіційні заходи: Семінари, НТЗ, матчеві зустрічі, і т.п.  

 Календар федерації кікбоксингу України «ВАКО»: готується на рік (з січня по грудень)  

підписується президентом федерації і затверджується Міністерством спорту України; 
  

Стаття 4.  Офіційні  Чемпіонати і  турніри  
Ст.  4 .1  Організатори  
      Організатором (promouter), (Головним суддею) всіх змагань з кікбоксингу «ВAKO», яки проводяться 

в Україні (регіоні України) повинні бути Президент Національної федерації кікбоксингу «ВAKO», 
(президент регіональної федерації кікбоксингу «ВАКО») чи будь-яка інша особа, призначена 

президентом федерації. 
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     Президент Національної федерації кікбоксингу України «ВAKO» може, якщо він хоче, призначити 

заступника, але це жодним чином не полегшує і не звільняє його від відповідальності за проведення 
спортивного заходу. Організатор (promouter), (Головний суддя) повинен безпосередньо спілкуватися і 

консультуватися з Президентом «ВAKO» з усіх питань щодо проведення спортивного заходу. 

Організатор змагань повинен кожні шістдесят (60) днів письмово повідомляти Президента «ВAKO» 
щодо підготовки заходу. 
 

Ст.  4 .2  Чемпіонати  
Чемпіонати України проводиться один раз на рік. Чемпіонати світу, Європи, або Першості, проводяться 
один раз на два роки. Чемпіонат може бути організований, як один спортивний захід, що включає всі 

розділи кікбоксингу або розділений на, не більш ніж, два спортивні заходи для різних розділів 
кікбоксингу. 

   Спортивний комплекс (зал), для проведення Чемпіонату, повинен включати: 

 місце проведення змагання повинно вміщати, як мінімум не менш ніж 1000 глядачів; 
 повинен мати потрібний простір для розміщення рингів і татамі, а також необхідний простір між 

ними; 
 повинен мати необхідні приміщення для розміщення учасників змагань;  

 повинен мати приміщення для суддів, організаторів змагання та посадових осіб; 
 повинен мати необхідну кількість роздягалень і душових для спортсменів; 

 приміщення для розміщення секретаріату, факсів та ксероксів, комп'ютерів, зберігання нагородної 

атрибутики; 
Президентом федерації кікбоксингу «ВAKO», відповідно до рішення Президії «ВAKO», 

санкціонуються і (визначаються) грошові збори Чемпіонатів і Кубків. 
    

Ст.  4 .3 .  Кубкові  змагання і  в ідкрит і  турніри  
   Кубки України, світу і Європи - проводяться також, як і Чемпіонати:   

 Змагання проводяться протягом, принаймні 3-х днів; 

 Мандатна комісія та зважування проводиться протягом одного дня перед початком змагань; 
 Семі – контакт, Лайт – контакт і Кік - лайт: 2 раунди по 2 хвилини; 

 Фул – контакт, Лоу – кік  і «К – 1»: 3 раунди по 2 хвилини;  
 Змагання повинні проводитись тільки за  правилам «ВAKO»; 

 Судді і рефері – тільки «ВAKO»; 
 У Кубкових  змаганнях можуть приймати участь тільки члени «ВAKO».  

     «ВAKO» постійно удосконалює і розвиває систему, підрахунку очок і результатів для всіх учасників 

змагань, клубів, команд і місця, які вони зайняли.  

 

     Відкриті Турніри «ВAKO» відкриті тільки для членів «ВAKO», їх клубів і команд. Участь інших 
організацій у Відкритому турнірі «ВAKO», узгоджується з Президією «ВAKO».  

     Відкриті Турніри «ВAKO», повинні проводитися тільки за правилами «ВAKO». 
 

Ст.  4 .4   Призи  
       Нагороди Чемпіонату повинні бути надані для наступних категорій, які змагаються:  

 Медалі: за 1-е, 2-е і два (2) 3-їх місця для всіх розділів кікбоксингу; 
 Призи для всіх переможців, які посіли перше місце; 

 Приз для команди, яка перемогла в розділі «Семі - контакт», при командному змаганні;  
 
 

 Команда переможець, визначається за очками спортсменів, за такою формою; 

 за 1-е місце = 3 очка; 

 за 2-е місце = 2 очка; 

 за 3-е місце = 1 очко; 

 
      Кубок повинен бути прийнятого стандарту, відповідного статусу змагання. 
 

Ст.  4 .5 .   Штаб  –  квартири  Чемпіонат ів  
     Організатор проведення Чемпіонату повинен вибрати Готель, або іншу спортивну споруду, яка 

буде служити Штаб - квартирою змагання.  
 

Ст.  4 .6 .   Зважування  
     На кожному спортивному заході повинно бути мінімум двоє медичних ваг, щоб дати можливість, 

мінімум не менш ніж на два дні, контролювати вагу спортсменів. 
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Ст.  4 .7 .   Зона  в ідпочинку  Рефері  і  суддів  
     На всіх змаганнях повинна бути передбачена зона відпочинку і відновлення Суддів і Рефері, де має 

бути «шведський стіл», на якому повинно бути, як мінімум, чай, кава і прохолодні напої. 

     Організатори змагань повинні повідомити ПРЕЗИДЕНТУ федерації кікбоксингу «ВAKO» всю 

інформацію щодо місця і дати проведення спортивного заходу, список готелів і цін, аеропорт, 

організацію транспорту, організацію та порядок проведення змагання. 

     Організатори повинні мати транспортних координаторів, для зустрічі в аеропорту, та на вокзалах 

спортсменів, які  прибувають і надання їм допомоги.  

     Президенти регіональних федерацій кікбоксингу «ВAKO» відповідальні за своєчасне прибуття своїх 

команд на змагання. 

     Організатори змагання відповідають за забезпечення змагання всім необхідним обладнанням.   
 

Ст.  4 .8 .   Положення  про проведення  змагання  
Президент федерації кікбоксингу України «ВАКО» зобов'язаний затвердити Положення про 

проведення змагання, після чого воно повинне бути доведене до Організаторів турніру і Президентів 

регіональних федерацій. 

    Якщо Організатор з якої-небудь причини відхилиться від Положення про проведення змагання, то 

ВІН (Організатор) зобов'язаний зв'язатися з Президентом федерації кікбоксингу «ВАКО» і 

Організаційним Комітетом, щоб довести до них зміни і ситуацію, що склалася. 

    Положення про проведення змагання може бути змінено тільки Організаційним Комітетом або 

Президією федерації кікбоксингу України «ВАКО». 
  

Ст.  4 .9 .   Організація  зважування  спортсменів  
     Голова комітету рефері або Технічний Директор призначають представників «ВАКО», які будуть 

проводити зважування. Під час зважування присутні два представники «ВАКО» - чоловік і жінка.       

До початку зважування спортсмен повинен бути оглянутий і допущений до змагань лікарем.  

 

      На зважуванні може бути присутнім один представник від кожної федерації, але тільки коли 

зважується його команда. При цьому йому не дозволяється втручатися у процес зважування. 

Представник повинен знаходитися на відстані 1-го метра від ваг і не мати фізичного контакту зі 

спортсменом. 

      Кожний спортсмен повинен мати: національний паспорт, спортивний паспорт «ВАКО», а також 

медичну довідку терміном дії 1 рік та страховий поліс від нещасного випадку. 

      Спортсмени зважуються за день до змагань або в день проведення свого бою. Якщо у спортсмена 

тільки один бій, йому слід зважитися за 24 години до нього. 

      Якщо зважування і бої відбуваються в один день, змагання починаються через 3 години після 

зважування, або через більш короткий проміжок часу, якщо так вирішить Правління Директорів, 

обговоривши це питання з Медичним Комітетом. Таке рішення не повинно бути засновано на 

ставленні до якого-небудь конкретного спортсмена, який приймає участь у перших боях змагання.  

 

      Зважування проводиться відповідно до розкладу турніру, цей час вважається офіційним. 

Зважування поза зазначеного офіційного часу вважається недійсним. Під час першого офіційного 

зважування (під час реєстрації), учасникам може бути дана можливість зважитися після офіційного 

часу в разі затримки прибуття будь-якої команди, яка повинна попередньо повідомити про це 

організаторів змагання. Всі команди повинні зважитися перед жеребкуванням. 

      Під час офіційного зважування (під час реєстрації), якщо вага учасника перевищує його заявлену 

вагу, у нього є другий шанс зважитися, але він повинен чекати своєї черги і представник «ВАКО» 

вирішує, коли йому зважитися вдруге. Вага після другого зважування вважається остаточною. Якщо 

учасник під час другого зважування не може показати заявлену вагу, є два варіанти: 

 негайна дискваліфікація. Це рішення представника «ВАКО» оскарженню не підлягає.  

 перехід в іншу вагову категорію. Але тільки у випадку, якщо у команди є місце в цій категорії і  

           якщо зважування ще не закінчено. 
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     Також, кожній національній федерації кікбоксингу «ВАКО» на Чемпіонатах світу та Європи 

дозволено замінювати одного учасника іншим до кінця офіційного зважування та медогляду у разі, 

якщо цей учасник заздалегідь був заявлений, як резерв в даній категорії. 

        Щоденні зважування: учасники розділів кікбоксингу на рингу зважуються кожен день або 

принаймні три рази за змагання. Зважування проводиться вранці у встановлений офіційний час. 

Зважування поза зазначеного офіційного часу вважається недійсним. 

 

      Вага - це те, що показують ваги, коли спортсмен роздягнений. Можуть використовуватися 

електронні ваги. Ваги повинні перебувати на рівній твердій поверхні, а не на килимі.  

 

      Під час зважування бажано, щоб чоловіки і жінки знаходилися в різних кімнатах. 

      Команда несе відповідальність за будь-яке порушення правил зважування. 
 

Ст.  4 .10 .  Країна ,  (рег іон)  яку/якій  представляє  спортсмен   
      На Чемпіонатах України світу і Європи - спортсмен представляє певну країну/регіон, пред'являє 

свій національний паспорт, в якому вказана країна (регіон), в якій він живе.  

Однак в особливих випадках країна/регіон, яку/який представляє спортсмен, може бути замінена/но. 

Якщо: 

 є офіційне підтвердження, що він зараз проживає в іншій країні/регіоні, або навчається; 

 заявка на заміну країни/регіону повинна бути подана до головного офісу «ВАКО» з поясненням  

      причини заміни; 

 повинна бути письмова угода з країною/регіоном, яку/який раніше представляв спортсмен; 

 спортсмен не може знову переходити на бік іншої країни/регіону і представляти її; 
 

Якщо у спортсмена два паспорти, він може представляти тільки одну країну, це повинно бути 

погоджено у формі письмової угоди між країнами/регіонами. 

 

Статья 5 .  Протести   
 

Ст.  5 .1 .   Протести ,  які  вирішуються  
     Якщо команда хоче подати протест проти рішення судді, то Головний Суддя повинен отримати цей 

протест у письмовій формі, не пізніше 15 хвилин після завершення поєдинку. Письмовий протест 

повинен описати ясно проблему. Головний Суддя повинен передати протест, до Апеляційного 

Комітету змагань, який розгляне і вирішить проблему. 

      Протест буде розглянутий негайно. 
      

Примітка: у розділах кікбоксингу: «Фул - контакт», «Лоу - кік», «K - 1», «Лайт - контакт» і «Кік - 

Лайт», - розділи кікбоксингу, які проводяться в рингу, ніяких змін рішення рефері не відбувається, 

див. ст.18 Глава 8, та ст.17 Глава 2. 
 

Команда, що подає протест, зобов'язана сплатити внесок у розмірі 100 Євро.  

Якщо протест буде задоволений на користь команди, що подала протест, то кошті  будуть  ії 

повернуті. 
 

Ст.  5 .2  Коли не  вир ішуються протести  
Не вирішуються протести, такі як несхвалення рішення Апеляційного Комітету, коли спортсмен, 

затримує продовження поєдинку у ринзі, сідаючи в рингу або татамі, або подібні дії виконують тренер 
або інші члени команди, то Комітет Рефері або Правління Директорів приймають рішення негайно. 

     Як наслідок, всі поєдинки цієї вагової категорії або всього розділу кікбоксингу можуть бути 
анульовані. У разі втручання в розбір протесту Апеляційного Комітету при фізичному конфлікті 

спортсменів, Національна збірна (регіональна) команда може бути негайно дискваліфікована. 

     Рішення на Протест буде видано у відповідь у письмовому вигляді, якщо вищезгадані дії мали 
місце. 
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Стаття 6.  В ідео докази  
Відео - зйомка за правилами «ВАКО» не є доказом до подій «ВАКО». Відео - зйомка не може 
використовуватися, щоб вирішувати будь-які питання, скарги або питання з'ясування спірних ситуацій. 
 

Стаття 7.  Загальні  обов'язки  

       Усі офіційні особи Чемпіонатів або Кубкових змагань «ВАКО» є представниками «ВАКО». Під час 

змагань вони не мають право представляти інтереси своєї власної країни (регіону) або федерації. Всі 

офіційні представники змагання повинні бути повністю нейтральними. У будь-який час, в період 
змагання, вони представляють інтереси «ВАКО». Офіційні представники «ВАКО» зобов'язані бути 

об'єктивними, і чесними по відношенню до всіх учасників спортивного змагання. 
        

До ОФІЦІЙНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ «ВАКО» на Чемпіонатах України, світу, Європи Кубках країни 
належать: 

 
 Представники РАДИ директорів ВАКО;  

 Комітети суддів за розділами змагань; 

 Представники різних Комітетів; 

 Суддів - оператори (судді, які працюють за комп’ютерами); 

 Старші Рефері на майданчиках; 

 Рефері; 

 Судді; 

 Судді, лічильники ударів ніг; 

 Судді секундометристи; 

 Судді, лічильники балів; 

 Судді – інформатори (Диктори); 

 Медичний персонал, який обслуговує змагання; 
  

Стаття 8. Представник «ВАКО» 
       Представник федерації кікбоксингу України «ВАКО» зобов'язаний бути присутнім на всіх 

Чемпіонатах України, світу та Європи, а також на Кубках України світу і Європи. Представником 
«ВАКО» на змаганнях може бути Президент федерації кікбоксингу України «ВАКО» або член Президії 

«ВАКО». 

       Він відповідальний за ВСЕ, що відбувається на змаганнях «ВАКО» і управляє всіма змаганнями, всі 
результати, затверджені ним, є офіційними результатами «ВАКО». 

        Для проведення Чемпіонатів, Кубків та турнірів «ВАКО», Президент федерації кікбоксингу 
України «ВАКО» має право призначити Представника «ВАКО». 
 

Стаття 9. Комітети  рефері і суддів за розділами змагань  
  У «ВАКО», створені два Комітети Суддів: для розділів кікбоксингу, що проводяться на Татамі і для 

розділів що проводяться в Рингу. Голови кожного Комітету Суддів,  відповідають за призначення 
Головних Суддів на Татамі і на Рингу. Головні Судді, потім, призначають рефері і суддів на татамі і 

рингу. Голова Комітету Суддів з кожним Головним Суддею перевіряє татамі (ринги), офіційне табельне 
обладнання, форму рефері і суддів та підписує дозвіл на початок змагань. Голова Комітету Суддів 

забезпечує Головних суддів графіками суддівства, графіками проведення боїв (або складами пар) і 

збирає їх після, завершення поєдинків. Голова Комітету Суддів керує зважуванням у період 
проведення змагань. Голова Комітету Суддів відповідальний за жеребкування та спільно з оператором 

готує графіки боїв (склад пар) і тільки він може вносити зміни до списків учасників та графіки 
боїв. Голова Комітету Суддів керує Апеляційним Комітетом з розгляду протестів. Його рішення за 

протестом є вирішальним. Комітети Суддів, призначаються РАДОЮ директорів «ВАКО» на 4 роки, 
якщо не буде іншого рішення Виконавчої  Ради «ВАКО». 
 

Ст.  9 .1  Комітет  змагання  /  оператори  за комп'ютером  
       Оператор відповідальний за збір всієї реєстраційної інформації в базу даних комп'ютера, для 

проведення жеребкування, з Головою Комітету Суддів змагання, готує Графіки боїв. Оператор збирає 
результати поєдинків, вносить їх у комп'ютер і виводить результати проведення змагань. Він готує 

офіційні результати Чемпіонату або Кубка і поширює офіційне повідомлення всім представникам 
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команд. Якщо організатор Чемпіонату не може призначити відповідальну людину для виконання 

обов'язків Оператора, то Президент «ВАКО» має право призначити оператора самостійно. 
  

Ст.  9 .2 .  Головний  Суддя  /організатори турніру  
     Головні Судді (розділів кікбоксингу, що проводяться на Рингу і Татамі), призначаються Головою 

Комітету Суддів, їх обов'язки ідентичні обов'язків Головного судді змагань і вони відповідають за 
проведення поєдинків у рингу або татамі. Головний суддя веде графіки розподілу рефері і суддів для 

кожного поєдинку, враховуючи їх громадянство і досвід, для дотримання принципу нейтралітету. 

     Головний суддя розділу кікбоксингу веде графіки боїв, дає інформацію оператору, який працює на 
комп'ютері. У разі надходження протесту, ВІН повинен, посилаючись на правила і процедуру розгляду 

протестів прийняти рішення.  
Якщо протестуючий не задоволений рішенням, Головного Судді, то протест передається Технічному 

директорові в Апеляційний Комітет.   

      Головний Суддя керує роботою рефері і суддів і може скасувати рішення рефері тільки у випадку 
серйозної помилки.  

       У Музичних вправах Головний Суддя дає дозвіл на початок виступу спортсменів, координує 
роботу суддівської бригади. 

       Голова Комітету Суддів Чемпіонату або Кубка призначає Головних Суддів розділів кікбоксингу з 
досвідчених, добре підготовлених суддів, які приїхали на змагання зі своїми командами. 
  

Ст.  9 .3 .  Рефері/Судді ,  Судді  –  хронометристи ,  лічильник  ударів    
            н іг  і  бал ів)  
       Обов'язки Рефері, бокових суддів, суддів - лічильників ударів ніг, хронометристів і суддів - 
лічильників очок описані у відповідних розділах Правил для кожного розділу кікбоксингу. 
 

Ст.  9 .4 .  Суддя  інформатор  (диктор)  
      Для поєдинку, суддя - інформатор викликає спортсменів у ринг (татамі). 
      Спочатку він викликає спортсмена, який виступає в червоному кутку рингу і потім спортсмена, 

який виступає в синьому кутку рингу. На Чемпіонатах і Кубках, диктор також завжди оголошує чергову 

пару поєдинку, так щоб вони могли почати готуватися до бою. 
      Після того, як спортсмена викликали три рази на ринг, а він не вийшов, то диктор дає команду 

хронометристу на запуск секундоміра. Якщо спортсмен не виходить в ринг протягом 2 хвилин диктор 
дає команду судді і оголошує спортсмена, що знаходиться в рингу - переможцем (WO). У Музичних 

вправах, диктор голосно оголошує спортсмена, який виступає, потім його оцінки (бали), дані кожним 
суддею. Хронометрист призначається Головним Суддею або організатором змагань. 
 

Ст .  9 .5 .  Головний  Лікар  змагань з  Медичною  групою  
      Лікар повинен бути готовим невідкладно втрутитися, на першу вимогу Рефері.  

      Лікар не може вийти на ринг для надання допомоги спортсмену, поки він не буде запрошений 
рефері. 

        Медична група повинна мати необхідне устаткування і достатню кількість медичного персоналу 
для швидкого і кваліфікованого надання необхідної  допомоги спортсменам на всіх рингах і татамі. 

       Лікарі повинні мати відповідний досвід у наданні першої медичної допомоги спортсменам - 

кікбоксерами.  
      Організатор змагань відповідає за медичне забезпечення і машину швидкої допомоги. 

      МЕДИЧНІ процедури «ВАКО» та безпеку спортсменів - керівні принципи змагань «ВАКО» будь-
якого рангу. 
  

Ст.  9 .6 .  Організац ійний  Комітет  
      Президія федерації кікбоксингу України «ВАКО» повинна затвердити Організаційний Комітет. 
Комітет повинен складатися, як мінімум, із трьох (3) його членів. Голова Комітету, як правило, 

повинен бути Директором Турніру (Організатором). 

     Комітет збирається до проведення Чемпіонату світу, Кубка світу чи Європи. Якщо необхідно, Орг. 
Комітет може збиратися для вирішення питань і в інший час, а також працює в період проведення 

 змагань. В інших випадках члени Комітету спілкуються за допомогою пошти, телефону або через 
Internet. 

     Члени Організаційного Комітету відповідають: 
 За дисципліну в період всього турніру; 

 За роботу Головних Суддів і укомплектованість їх суддівським персоналом на всі ринги і татамі на 

період всього турніру; 
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 Організаційний Комітет відповідає за все діловодство, адміністративні питання, пов'язані з 

проведенням турніру і затверджує результати змагань; 
 Організаційний Комітет тісно співпрацює з Комітетом Суддів і Технічним Комітетом, забезпечує і 

готує проведення семінару суддів; 

 Члени Організаційного Комітету, спільно з Організатором Турніру, піклуються про успішне 
проведення змагання та контролюють, що все виконується відповідно до вимог Правил «ВАКО». 

Будь-яке відхилення від Правил повинно негайно усуватись Комітетом або через Раду Директорів; 
 Члени Комітету піклуються про всіх офіційних представників турніру, організують зважування і 

призначають суддів - представників, які піклуються   про учасників турніру; 
 Організаційний Комітет звітує перед РАДОЮ Директорів і  Президентом «ВАКО»; 

 Організаційний Комітет розглядає протести або передає їх до  Президії федерації. Рішення 

Організаційного Комітету, або рішення Ради Президії федерації, є остаточним; 
  

Стаття 10. Семінари Рефері та Суддів при їх реєстрації.  
       При підготовці до проведення Чемпіонатів України світу/Європи (Кубків України світу/Європи) 

організаційний Комітет «ВАКО» організовує проведення семінарів, з метою підвищення кваліфікації 
рефері і суддів, а також підняти рівень проведення турніру.  

 

     Розсилаючи запрошення на Чемпіонат або Кубок у примітці указуються додаткові умови щодо 

Рефері та суддів, включаючи вимоги їх підготовки.  
  

 Семінари організовуються і проводяться таким чином: 
 Усі рефері і судді повинні мати копію скоригованих правил, якими будуть користуватися на 

семінарі; 

 Проходячи тестування, всі рефері і судді повинні знати мінімум Англійської мови. При оцінці і 

встановленні суддівської категорія Рефері та Суддям, враховується їх знання англійської мови; 

 Семінар проводиться по кожному розділу кікбоксингу, який включений в Чемпіонат; 

 Комітет переконується, що всі рефері і судді мають встановлену суддівську форму одягу, для 

підтримки іміджу організації «ВАКО»; 

 Послідовність проведення семінару: 

 Вступна частина. Оголошення теми семінару, Глав Правил «ВАКО», які будуть  розглядатися на 

семінарі; 

o  Словесний розбір окремих статей, глав правил, пояснення основ, помилок, які часто    

   допускаються, вироблення єдиної думки рефері і суддів з проблем  суддівства; 

o  Суддівство «Відео - бою», розбір різних типових ситуацій; 

o  Практичні заняття в якості рефері і суддів з використанням спортсменів; 

o  Правила заповнення суддівських записок; 

o  Письмові тести/екзамени;  
 

Реєстрація: 
 Всі рефері і судді повинні пройти реєстрацію для участі в змаганнях «ВАКО»; 

 Найкращі рефері і судді запрошуються, як офіційні судді, для участі в Чемпіонатах/Кубках; 

 Рефері і судді повинні надати свою ліцензію на право суддівства Чемпіонатів/Кубків «ВАКО»; 

  

Стаття 11 . Комітет Медичного контролю здоров’я і Анти-Допінгу  
     Комітет складається, як правило, із трьох (3) членів. Голова Комітету організовує і керує роботою 
Комітету. Важливо, щоб всі учасники Комітету Медичного  контролю говорили на  Англійській мові.  

  

      Комітет збирається на організаційну нараду до проведення Чемпіонату або Кубку. В інший час 

Комітет утримується від проведення нарад, якщо немає необхідності. Медичний     
      Комітет збиратися для роботи в період проведення змагань.  

 

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

 Члени Комітету повинні переконатися, що вся техніка безпеки відповідає умовам проведення 

Чемпіонату / Кубку, як щодо спортсменів, так і медичного персоналу; 
 Члени Комітету повинні переконатися, що правила Анти - допінгу відомі всім і разом з Президією 

федерації і Організатором Чемпіонату / Кубку, перевіряти наявність тестів для Допінг - контролю; 
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 Медичний Комітет контролює процедуру зважування спортсменів і розподіл їх за ваговими 

категоріями; 

 Медичний Комітет будує свою роботу спільно з Президією федерації «ВАКО»; 

 Комітет має право, зупинити процедуру зважування, зупинити поєдинок або призупинити 

проведення Чемпіонату, коли будь - які дії загрожують життю або здоров'ю його учасників. 

  

Стаття 12 . Технічний Комітет  
     Комітет складається, як правило, з трьох (3) членів. Голова Комітету керує роботою і організовує 
роботу Комітету.   

 

     Комітет збирається на організаційну нараду до проведення Чемпіонату/Кубку. В інший час Комітет 

утримується від проведення нарад, якщо немає необхідності.  
       Технічний Комітет збиратися для роботи в період проведення змагань. 

 

         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

 Технічний Комітет «ВАКО» покликаний покращувати існуючу Програму «ВАКО»; 

 Технічний Комітет «ВАКО» покликаний покращувати систему, рівень та організацію проведення 

змагань «ВАКО»; 

 Комітет зобов'язаний доповідати (Рекомендувати) Раді Директорів «ВАКО» про можливі 

удосконалення (зміни) Правил, в період проведення змагань з різних розділів кікбоксингу; 

 Технічний Комітет «ВАКО», при проведенні змагань, зобов'язаний надавати технічну допомогу 

всім підрозділам, Комітетам в питаннях проведення Чемпіонату, з метою поліпшення його 

проведення; 

 Технічний Комітет відповідає за стан і безпеку всього обладнання, яке постачається 

промоутерами на Чемпіонат. 

 Технічний Комітет також відповідає за перевірку всіх приміщень протягом усього Чемпіонату, і 

забезпечує якість проведення спортивного заходу. 
  

Ст.  12 .1 .  Важливі  зауваження  для  вс іх  представників  ВАКО  
       Всім рефері, суддям і офіційним представникам команд, присутніх на Чемпіонаті надавати будь-яку 

підтримку своїй команді, тренеру або іншим способом сприяти перемозі своєї команди (кричати, 

стрибати або вести себе, як вболівальник). Заборонено суміщати посаду Представника «ВАКО» і 
тренера команди на всіх змаганнях «ВАКО». Крім того, «ВАКО» приділяє велике значення знанням 

Англійської мови всіма Представниками «ВАКО», рефері, суддями, щоб вони могли вільно спілкуватися 
протягом усього змагання.  
 

Стаття 13. Участь членів «ВАКО» у змаганнях інших організацій  
кікбоксингу  
       ЧЛЕНАМ «ВАКО» забороняється брати участь в роботі будь-яких інших національних або 
міжнародних організацій кікбоксингу (WKA, WKN, WKF, ISKA, WPKA, IFMA ... і т.д.).  

      Всі змагання «ВАКО», Світові, Континентальні, міжнародні і національні проводяться тільки для 
членів «ВАКО».  Відповідно, це тепер узаконено в загальних правилах «ВАКО». Відкритий турнір 

«ВАКО» означає, що він відкритий тільки для членів «ВАКО».  

 

      Згідно з раніше прийнятими правилами «ВАКО», статутним документам - не член «ВАКО» не може 
приймати участь в будь-якій діяльності «ВАКО». Континентальні, Національні змагання, що 

проводяться під керівництвом «ВАКО», повинні проводитися лише за правилами «ВАКО». 

 

      Якщо в країні існують інші організації / федерації кікбоксингу (версії) або асоціації, Національна 
федерація / організація кікбоксингу «ВАКО» цієї країни може прийняти їх у свої члени, за умови, що 

ВОНИ призупинять свою діяльність і співробітництво з іншими національними та міжнародними 

організаціями кікбоксингу. 

 

        Як тільки спортсмен іншої організації стане членом Національної Федерації кікбоксингу «ВАКО», 
він не - має права приймати участь у змаганнях інших федерацій / асоціацій (версій). У випадку, якщо 

спортсмен повертається в свою первинну федерацію або продовжує діяльність і співпрацю з нею, 
ЙОГО членство в «ВАКО» невідкладно і автоматично припиняється.  

 
 



Правила  проведення змагань з кікбоксингу  «ВAKO»  
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            Відкрита  електронна  система нарахування  балів  


