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Глава 4 - Правила проведення змагань  у  розділі      
               "Семі - контакт"  
Стаття 1. Визначення   
     "Семі - контакт" - це бійцівська дисципліна, в якій два учасника змагаються з метою набрати 

якомога більше балів, використовуючи дозволену техніку, швидкість і контрольований точний удар. 

Ефективний результат в цій дисципліні не важливий. Основними характеристиками розділу "Семі - 
контакт" є техніка і швидкість.  

     Змагання у розділі "Семі - контакт" характеризується використанням легких і добре контрольованих 
ударів. Рівна увага приділяється як техніці роботи руками, так і ногами. Удари ногами і руками строго 

контролюються. За кожен присуджений бал (бал присуджується за дозволений удар ногою або рукою, 

що досяг дозволеної мети при використанні дозволеної техніки) центральний рефері призупиняє бій і 
одночасно з двома іншими суддями на пальцях показує кількість балів, які присуджено тому або 

іншому спортсмену, вказуючи на нього. 
 

Стаття 2. Правила змагань  
     Спортсмени виходять на татамі і торкаються рукавичками один одного, після чого роблячи крок 

назад (до відповідної лінії), приймають бойову стійку і чекають команду рефері FIGHT (ФАЙТ).  

     Час зупиняється тільки по команді рефері TIME (ТАЙМ). Час не зупиняється для присудження 
балів або покарання, якщо рефері не бачить в цьому  необхідності. Рефері не повинен розмовляти зі 

спортсменами під час поєдинку, поки час не зупинений. 
      Спортсмену, в його кутку, в період поєдинку можуть допомагати тільки один тренер і один 

секундант. Вони повинні знаходитися у межах відведеного їм майданчика у продовж усього бою. Ніхто 

з них не має права виходити на татамі під час поєдинку і нікому з тренерів і секундантів не дозволено 
втручатися в роботу рефері і суддів, робити їм зауваження. Тільки рефері може зупинити час 

поєдинку. Спортсмен може попросити зупинити час для того, щоб поправити захисну екіпіровку або 
оглянути ушкодження. Рефері не повинен зупиняти час, якщо він відчуває, що це дасть перевагу 

одному із спортсменів. Зупинки часу мають бути мінімальними. 
     Якщо рефері вважає, що спортсмен використовує зупинки часу для відпочинку або для запобігання 

нарахуванню балів його супернику то йому робиться попередження і він може бути дискваліфікований 

за відмову від бою або відстрочення бою. Після команди рефері STOP (СТОП), спортсмен повинен 
повернутися в початкове положення на татамі, а бій продовжитися після команди рефері FIGHT 

(ФАЙТ). 
 

Стаття 3. Команди змагань  
 FIGHT (ФАЙТ):  команда подається коли необхідно почати поєдинок;  
 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); 

 FIGHT (ФАЙТ): команда подається коли необхідно почати або продовжити поєдинок після 
перерви або його зупинки; 

 STOP TIME: Команда подається коли рефері має намір зупинити поєдинок і час. Він повинен 
скласти руки буквою Т, таймкиперу подається знак зупинити час, поки рефері не дасть команду 

FIGHT (ФАЙТ) для відновлення бою, причина зупинки часу повинна бути обґрунтованою; 
 TIME: Команда подається рефері спершу (продовження після зупинки) або зупинки поєдинку. 

Рефері повинен скласти руки буквою Т, чим подає знак таймкиперу зупинити час і голосно 

подати команду "TIME". 
При зупинці поєдинку, Рефері зобов'язаний обґрунтувати причину зупинки бою.  

Рефері зупиняє час в наступних ситуаціях: 
 коли спортсмену присуджується попередження (його суперник повинен негайно відійти в 

нейтральний кут); 

 коли спортсмен просить зупинити час підняттям правої руки (його суперник повинен негайно 
відійти в нейтральний кут); 

 коли рефері бачить, що у спортсмена збилася екіпіровка або форма; 
 коли рефері бачить що спортсмен травмований (максимальний час для втручання лікаря 2 хв.       

   для усіх вікових категорій спортсменів);  
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NO POINT (НОУ ПОИНТ) Коли немає більшості в рішенні присудження балів, рефері після зупинки 
бою, - оголошує NO POINT (НОУ ПОИНТ) з жестом перетину  рук перед собою; 

POINT (ПОИНТ) Коли є більшість в рішенні присудження балу, рефері, після зупинки бою, - оголошує 
POINT (ПОИНТ) для присудження балу спортсмену; 
 

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, лоб; 
 Тулуб: Передня і бокові сторони тулуба; 

 Нога: (кісточка і нижче кісточки); 
 

Стаття 5. Заборонені зони, заборонена поведінка спортсменів 
 верхня частина голови; 

 задня частина спини; 

 верхня частина плечей; 
 шия: передня і бокові її частини; 

 нижче поясу (окрім підсічок); 
 заборонено продовжувати бій після команди СТОП або після закінчення раунду; 

 обертатися спиною до суперника і навмисно падати на татамі; 

 заборонена будь-яка неконтрольована техніка і удари  "наосліп"; 
 

Стаття 6. Дозволена техніка  
 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); Джампс – 

кік (удар в стрибку); Спинс – кік (удар з розвороту); 
 Техніка рук: 

Панч (прямий удар кулаком); Бекфіст (удар тильною стороною кулака); Риджхенд (удар ребром 
долоні); Хук панч (короткий боковий удар кулаком); 

 Футсвипс (підсічки):  
Підсічки дозволені тільки нижче голені ступни. 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  
 Атака із застосуванням якої - небудь техніки, не вказаної в статті 6; 

 Застосовувати  бекфіст з розворотом; 
 Уникати бою або відмовлятися від нього; 

 Падати на підлогу, без видимих причин; 
 Атакувати з надмірним або жорстким контактом; 

 Неспортивна поведінка. Спортсмену присуджується тільки одне попередження, потім відбувається 
звичайна процедура - присудження покарання і дискваліфікація. Проте, у випадках грубої 

неспортивної поведінки або серйозного порушення правил, дискваліфікація або присудження мінус 

бал може робитися при першому ж порушенні. 
 

 Пояснення : У разі, якщо спортсмен навмисно виходить за межі татамі він негайно може 
отримати мінус бал. Спортсмен може також вийти за межі татамі, щоб уникнути нападу 

супротивника, хоча супротивник міг і не нападати в той момент. В цьому випадку рішення 
приймається більшістю голосів суддів. 

 Заборонено захоплювати і утримувати суперника;  
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 Атакувати офіційних осіб на татамі або поза ним. Штовхати і захоплювати супротивника без яких - 
небудь інших намірів, плюватися або спроба зробити це - буде завершена негайною 

дискваліфікацією спортсмена. У разі, якщо такі дії робляться вже дискваліфікованим спортсменом 

або його тренером, то порушників видаляють із залу змагань, а розгляд цієї справи передається в 
Комітет рефері. 

 Атаки на підлозі. Спортсмен не може атакувати свого супротивника на підлозі (татамі). 
Центральний рефері стежить за тим, щоб бій був зупинений, якщо один із спортсменів торкнувся 

підлоги якою-небудь частиною свого тіла, окрім ступень. Удари в голову або тулуб спортсмена, що 

впав, можуть закінчитися мінус балом або дискваліфікацією для того, хто атакує (судді приймають 
рішення більшістю голосів).        

 Зняття рукавички. Під час усього бою рука спортсмена повинна повністю знаходитися у рукавичці. 
Знімати рукавичку з руки під час поєдинку - заборонено. 

 Спортсмен не може показувати знаками - зупинити час, коли він знаходиться в кутку, притиснутий 
суперником;   

 Загалом заборонена будь-яка сліпа і неконтрольована техніка; 

 Ухили (нахили) голови нижчі поясу суперника; 
 

Стаття 8. Система рахунку        
     Оцінюється будь-яка дозволена техніка завданих ударів дозволеною областю, 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 за удар, засноване лише на звуці від удару, не зараховується. Спортсмен 
повинен стежити за зоною контакту, при виконанні техніки.  

     Вся техніка повинна виконуватися з «прийнятною (помірною) силою. За техніку, при якій 
спортсмен просто торкається, зачіпає або штовхає суперника, бали не нараховуються.  

     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 ступень 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. 
 

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 була здійснена серйозна помилка у виконанні правил. Головний суддя на 

татамі (один з двох головних рефері) може змінити рішення суддів або рефері, лише якщо рефері або 
суддя допустили «дійсно помилку».                 

 «Дійсною помилкою» може бути: 
1. неправильний підрахунок балів;  

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

3. із-за помилки присудження балів (1 замість 2 за удар ногою в голову);  
4. коли мінус бал не знятий після третього виходу;  

5. коли спортсмен не дискваліфікований після четвертого виходу;       
     Два головні рефері на татамі повинні невпинно стежити за тим, щоб судді виконували свою роботу 

на належному рівні. Рефері не може присуджувати бали самостійно. 
 

Ст. 8.1.1   Рахунок  
     Рефері показує рахунок підніманням руки для визначення спортсмена, що отримав бал. Для 

присудження балу необхідно як мінімум два співпадаючі рішення судді і рефері.  

     Якщо рефері і один суддя показують дві підняті руки (бал обом спортсменам), а другий суддя 
присуджує бал одному спортсменові, то рефері вирішує присудити по одному балу обом спортсменам. 

     Якщо рефері показує 2 бали (удар ногою в голову), а один суддя показує один бал, рефері повинен 
запитати суддю, що він бачив, техніку удару рукою або ногою. Якщо суддя бачив техніку удару ногою, 
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тоді рефері присудить спортсменові бал, якщо він бачив техніку удару рукою, тоді бал не 
присуджується. 

     У випадку, якщо піднята однакова кількість рук суддів, то обидва спортсмени отримують бал. 
 

Ст. 8.1.2  Бали не присуджуються (NO SСОRE або NO POINT)  
 Якщо руки рефері і судді схрещені перед собою на рівні талії, це означає, що рефері або суддя 

не бачили техніку нанесення ударів в дозволену зону;  

 Якщо рефері або суддя присуджує бал, а два інші сигналізують, що «не бачили», то бал 
присудити не можна; 

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

 Бали, зафіксовані після команди рефері STOP (СТОП) не лише не дають балів  NO POINT (НОУ 

ПОЇНТ), але і можуть дати попередження. Якщо рефері дає команду «STOP» і робить 
попередження одному із спортсменів, спортсмен, який порушив правило, не отримує балів, 

проте його суперник може отримати бал і навіть два бали із-за попередження своєму 
опонентові. 

НАПРИКЛАД: один з бійців здійснює техніку, яка приносить йому бал, а другий спортсмен порушує 
правило вже удруге. Бал може бути присуджений першому спортсменові за дозволену і чисту техніку, 
в той же час присуджується покарання спортсмену, що порушив правила. 
 

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 STOP (СТОП) і двоє  бокових 

суддів негайно показують кількість присуджених балів. Переможцем стає спортсмен, що отримав 

найбільшу кількість балів в кінці поєдинку. У разі, коли спортсмен досягає перевагу в 10 балів над 
суперником, тоді бій зупиняється і він проголошується переможцем (явна перевага ЯП);  

Інші види перемог: 
1. дискваліфікація; 

2. не явка суперника; 
3. за закінченням часу, або рахунку; 
 

Стаття 9. Порушення –  Виходи за межі  Татамі  
              (Зауваження, Дискваліфікація, Виходи)        
Зауваження та попередження даються гучним і чітким голосом, щоб обидва спортсмени і тренери 

могли чути і зрозуміти зауваження. Рефері повинен стояти обличчям до спортсмена - порушника під 
час оголошення зауваження або попередження. 

Для присудження штрафного балу (мінус  бал) покарання, рефері спочатку повинен зупинити час. Він 
повинен стати обличчям до судді-лічильника і оголосити, що штрафний бал (мінус бал) присуджується 

спортсмену порушнику - і пояснити причину порушення гучним чітким голосом. Якщо спортсмен 
нападає і, за своєї швидкості, виходить за межі татамі, то це не вважається «екзитом» (виходом за 
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Татамі). Зауваження виносяться впродовж всього поєдинку. Коли рефері дає попередження або мінус 
бал, він повинен зупинити час.  

 

Правила Виходів : 

1 - й вихід  –  офіційне зауваження за 1- й вихід (First Еxit). Вголос повідомляється спортсмену,   

                       тренеру, судді за перекидним табло і сигналом рукою; 
2 - й вихід  –  офіційне попередження (усне попередження) за 2- й вихід (Second Еxit). Вголос  

                       повідомляється спортсмену, тренеру, судді за перекидним табло і сигналом рукою; 
3 - й вихід  –  присуджується штрафний (мінус 1 бал) (Minus Point). Вголос повідомляється                            

                       спортсмену, тренеру, судді за перекидним табло і сигналом рукою;   
4 – й вихід  – дискваліфікація (Disqualification). Вголос повідомляється спортсмену, тренеру, судді   

                       за перекидним табло і сигналом рукою; 
 

Порушення  Правил (Окрім Виходів):  
1 - е  порушення правил –  офіційне зауваження (усне попередження) за порушення. Вголос   
                                             повідомляється спортсмену; 

2 - е  порушення правил -  офіційне попередження (усне попередження) за порушення правил. 
                                             (Second Еxit). Вголос повідомляється спортсмену  тренеру, судді за 

                                             перекидним табло і сигналом рукою; 
3 - е  порушення правил -  присуджується штрафний (мінус 1 бал) (Minus Point). Вголос                                                             

                                             повідомляється спортсмену, тренеру, судді за перекидним табло і                                                 

                                             сигналом рукою;   
4 - е  порушення правил -  дискваліфікація (Disqualification). Вголос повідомляється спортсмену                                                

                                             тренеру, судді за перекидним табло і сигналом рукою; 
 

Ст. 9.1 Дискваліфікація        
Рефері не може дискваліфікувати спортсмена самостійно, крім випадку, коли спортсмена буде 

дискваліфіковано за 4 – й вихід. Якщо дискваліфікація оголошується у випадках порушень правил 

змагань, рефері радиться з суддями і головним суддею татамі (один з двох головних рефері) для 

дотримання всіх відповідних процедур. 

 

Ст.9.2 Виходи  за межі Татамі   

Якщо спортсмен покинув татамі (EXIT) без причини, тобто без допомоги суперника поштовхом, ударом 

ноги або руки, то це розглядається як «навмисний вихід» і карається запобіганням з боку рефері. За 

третій вихід спортсмен втрачає один бал. За четвертий вихід спортсмен  буде дискваліфікований.   

      
Вихід (EXIT) означає: 

 Заступ (вихід) за лінію татамі навіть тільки однією ногою. Уся стопа має бути за межами 

позначеної лінії татамі; 
 При наступі на лінію, - вихід не вважається. Не вважається вихід: якщо спортсмен виштовхнув 

за межі татамі свого суперника або він виявився за межами татамі в результаті удару рукою або 
ногою; 

 Дія виходу показується суддями вирішенням більшості; 
 Попередження за виходи за межі татамі (майданчика) повинні виноситися як окремі порушення 

від попереджень за інші дії. Усі виходи показуються спортсменам і офіційним особам за 

суддівським столом.  
 

Стаття 10.  Жести  
 не бачив, - закрити очі долонями; 
 нічого, (NO POINT) або (NO SCORE), - розвести руки в сторони або руки судді схрещені  перед 

собою на рівні талії; 
 нерезультативна атака – приставити кулаки один до одного; 

 удар нижче  пояса (KICK UP) – показати відкритою долонею (долонею вгору) з боку     
порушника на рівні поясу; 

 обмін не результативними ударами, захвати, метушня – пообертати руку через руку; 

 вихід за межі татамі – підняти праву руку вгору і зробити сигнал по краю татамі (майданчика); 
 кількість балів викидається на пальцях у бік спортсмена, який їх заробив; 
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        Головний         Попередження          Офіційне            Мінус ОДИН бал                Дискваліфікація                Немає балів 
          Рефері                                        попередження 

 
Стаття  11.  Порушення правил  
 використання забороненої техніки; 
 уникнення бою; 

 повертатися до суперника спиною; 

 навмисне падіння для затягування часу; 
 коментувати вирішення рефері; 

 неспортивна поведінка; 
 гучні коментарі тренера; 

 вхід тренера на татамі в разі травми; 

За будь-яке порушення правил тренером, рефері зобов'язаний присудити покарання спортсмену. Грубі 
і серйозні порушення правил можуть каратися негайно, - присудженням штрафного балу (-1 POINT) 

або у виняткових випадках навіть дискваліфікація. У будь-якому випадку, коли рефері вважає, що 
необхідна дискваліфікація, він після наради з боковими суддями і Головним рефері майданчика, 

дотримуючись всіх відповідних процедур, оголошує Дискваліфікацію спортсмена. 
Спортсмен не може отримати бал і попередження одночасно. 

 

Пояснення: У випадку, якщо спортсмен навмисно виходить за межі татамі, він негайно може отримати 
мінус бал. Спортсмен може також вийти за межі татамі, щоб уникнути нападу противника, хоча 
противник міг і не нападати в той момент. В цьому випадку рішення про покарання приймається 
більшістю голосів суддів. 
 

Стаття 12.  Зупинка бою (TIME-OUT/ТАЙМ-АУТ)       
Лише рефері може зупинити бій. Коли рефері дає попередження або штрафний (мінус) бал, він 
повинен зупинити час. Спортсмен може попросити зупинити час (TIME-OUT) підніманням правої руки, 

якщо у нього збилася екіпіровка або форма. Рефері не повинен зупиняти час, якщо він відчуває, що це 

позбавить переваги другого спортсмена, якщо вимога не несе небезпеку здоров'ю і безпеці 
спортсмена. Зупинки часу скорочуються до мінімуму. 

Якщо рефері відчуває, що спортсмен використовує зупинки часу (TIME-OUT) для відпочинку або 
запобігання нарахуванню балів своєму суперникові, то рефері дає попередження за затягування бою. 

За межами татамі бій може зупинити лише Головний суддя на татамі. Він повинні привернути увагу 

рефері, який у свою чергу оголошує (TIME-OUT). 
 

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

 Для наради рефері з останніми суддями або головним рефері; 
 Для бесіди рефері зі спортсменом або його тренером; 

 Для того, щоб упевнитися в справедливості (чесності) і безпеці бою; 
Тайм-аут не призначають для присудження балів. Рефері повинен зробити це швидко, упевнившись, 

що кожен спортсмен використовував в свою користь  час, відведений на бій. 

         Рефері, який не досить професійно і справедливо управляє поєдинком, може бути замінений 
Головним рефері змагань на татамі. 
 

Стаття 13.  Травми    
В разі здобуття травми одним із спортсменів, поєдинок має бути зупинений лише на якийсь час, поки 

суддя – інформатор не оголосить – може чи ні травмований спортсмен продовжувати поєдинок. Лікар 
виходить на татамі один раз. Він має в своєму розпорядженні лише 2 хвилини, щоб вирішити, чи 

вимагає травма лікування. Всі дії лікаря, включаючи надання необхідної допомоги, повинні займати 2 
хв. Якщо травма серйозна, і вона потребує часу для лікування, то рішення про припинення поєдинку 

приймає лікар.  
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Якщо бій зупинений із-за травми, то судді повинні вирішити: Хто заподіяв травму?  
 Була заподіяна травма навмисно чи ні; 

 Винен чи ні в цьому травмований спортсмен; 

 Чи була травма нанесена забороненою технікою чи ні; 
 Якщо суперником травмованого спортсмена не були порушені правила, а травмований 

спортсмен не може продовжувати бій, то не травмований спортсмен оголошується переможцем, 
зважаючи на неможливість продовжувати  бій; 

 Якщо не травмований спортсмен порушив правила, то травмований спортсмен оголошується 

переможцем, зважаючи на дискваліфікацію порушника; 
 Якщо травмований спортсмен стверджує, що готовий продовжувати поєдинок і лікар 

підтверджує це, бій має бути продовжений;  
     Якщо спортсмен травмований в поєдинку, лікар є єдиною людиною, яка може оцінити обставини.      

Якщо кікбоксер залишається в несвідомому стані, лише рефері і лікар встановлюють, чи буде він 
залишатися на татамі, або потрібна допомога лікаря. 
 

Стаття 14. Процедура для КО  (нокауту), RSC (рефері зупинив бій),  
           RSC-H (рефері зупинив бій із-за сильного удару в голову), Травма  
      Кікбоксер, який нокаутований ударом в голову протягом бою (або якщо рефері зупинив бій через 

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

лікар зобов'язаний супроводжувати спортсмена до лікарні машиною швидкої допомоги чи надати  

будь-які інші адекватні полегшення стану спортсмена. 

     Кікбоксер після нокауту (КО) не допускається до проведення поєдинків в інших змаганнях, як 

мінімум ще 8 тижнів; Якщо кікбоксер нокаутований двічі, в період 3 -х місяців, ударом в голову або 

якщо рефері зупинив поєдинок із-за сильної травми голови, яка робить неможливим продовження 

поєдинку, то спортсмен не допускається до змагань впродовж 3-х місяців після другого нокауту (КО), 

або сильного удару в голову (RSC-H). 

      Кікбоксер, який нокаутований тричі (послідовно) протягом року, ударом в голову в бою, або який 

не здатний продовжувати поєдинок із-за сильної травми голови, то впродовж 12 місяців після третього 

нокауту він не допускається до змагань. До вищесказаного згадується період лікування, на розсуд 

лікаря, якщо необхідно, період лікування може бути продовжений. 

Період лікування означає, що кікбоксер не може приймати участі в будь-яких змаганнях з кікбоксингу 

в будь-якому розділі. Періоди лікування є «мінімальними періодами» і не можуть бути переглянуті, 

навіть якщо рентген голови показує, що немає явних травм. Головний суддя на Татамі повинен 

оголосити членам журі і відзначити в суддівських записках КО (нокаут), або RSC-H (рефері зупинив 

поєдинок із-за сильного удару в голову), або RSC (рефері зупинив бій), коли він зупинив поєдинок із-

за нездатності кікбоксера продовжувати бій у зв'язку з сильним ударом в голову. Теж саме має бути 

відмічене в WAKO паспорті спортсмена (WAKO SPORT PASS) головним суддею на татамі. Це також 

офіційний результат бою і він не може бути переглянутий. 

     До відновлення участі в змаганнях з кікбоксингу після травми, як описано у вищесказаних статтях 

Правил, після спеціального медичного огляду, спортивний лікар повинен оголосити спортсмена 

здоровим для прийняття участі в змаганнях 

Спортсмен після КО (нокауту) або  RSC-H (рефері зупинив поєдинок із-за сильного удару в голову) 

перед поверненням до змагань, повинен надати результати рентгена. 
 

Ст. 14.1  Процедура при травмах, загалом          

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 затребувати негайного лікування травмованого спортсмена в лікарні. 

 

Стаття 15. Чемпіонати і командні змагання  
 

Ст. 15.1  Гранд Чемпіонати       
На змаганнях типу: Кубок світу, Відкритих Міжнародних змаганнях, проводяться т.з. Гранд – 

чемпіонати, де спортсмени проводять поєдинки, не розподіляючись по вагових категоріях. Чемпіонат 

може бути організований таким чином: 
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Ст. 15.1.1 Первинний Гранд Чемпіонат   
Беруть участь лише спортсмени - переможці в своїх вагових категоріях. 
 

Відкритий  Гранд Чемпіонат  

Спортсмени мають бути заявлені до початку змагань і не можуть дозаявляться в період проведення 

чемпіонату. Жеребкування боїв проходіть у вільній формі, але включені всі вагові категорії. Схема 

поєдинків: - 1 раунд по 3 або 2 хв. Тайм - аутів для спортсменів не має. Правила і екіпіровка звичайні 

для змагань в розділі «Семі – контакт».  

У запрошенні визначається тип проведення змагань Гранд Чемпіонату.  

 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; 

 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 категоріях серед Юніорів, і Кадетів всі учасники змагаються лише в своїй віковій категорії; 

 Порядок проведення матчу визначається на початку шляхом кидання монети; 

 Всі спортсмени готуються до поєдинків в своєму кутку; 

 Бої жінок в командних змаганнях проводяться останніми; 

 Визначення вагових категорій немає. Серед Старших Кадетів і Молодших Кадетів команда 

обов'язково починає з найменших учасників, а закінчує найвищими. Жінка може брати участь в 

поєдинку лише з жінкою; 

 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 в командних змаганнях складає 1 раунд - 1 хв.30 сек. (молодші юнаки) 

або 2 хв. для юніорів, Старших юнаків і Дорослих; 

 Проте, якщо  бій закінчується внічию після 2-х хвилин, - бій продовжується з тими ж 

учасниками, поки хто-небудь не отримає бал; 

 Команда з найбільшою кількістю балів є переможцем; 

 Всі попередження за вихід і попередження за порушення правил переносяться до наступного 

учасника. Це є заохоченням активності змагань. Спортсмен не може бути дискваліфікований за 

вихід в командному заліку, якщо він/вона продовжують виходити за межі татамі, але  

віднімається по одному балу з його/її рахунку (рахунку команди) після кожного подальшого, 

другого  виходу. 

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

посилає свого спортсмена.  Якщо команда, що виграла (по монеті), виставляє жінку, то її 

суперником теж має бути жінка. Якщо вибирається чоловік, то його противником теж має бути 

чоловік з команди – суперника. 
 

Примітка: На Чемпіонатах світу, Європи та України серед Юніорів і Кадетів  спортсмени беруть участь 

ЛИШЕ в своїй віковій категорії. 
 

Ст. 15.2.2  Виключення у складі команди на Кубкових  змаганнях  та     
                  Міжнародних   Відкритих  змаганнях                    
Склад команди визначається по наступному формату, залежно від переваг організатора змагань.         

Члени команди можуть бути з різних країн, континентів, регіонів країни: 
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 4 спортсмени (3 чоловіки і 1 жінка); 

 5 спортсменів (4 чоловіки і 1 жінка); 

 5 спортсменів (5 чоловіків); 

 3 спортсмени (3 жінки); 

 

Стаття 16. Потиск рук (вітання спортсменів) –торкання  рукавичками  
        Згідно з правилами до і після бою кікбоксери повинні привітати один одного, торканням 

рукавичок, на знак духу чесного суперництва і дружби. Цей процес відбувається до початку першого 

раунду, і після винесення ухвали. Між раундами цього робити не можна. 

 

Стаття 17. Використання ліків (Допінг)  
        «WAKO» слідує Кодексу поведінки WADA і його перелікам заборонених речовин, до яких можуть 

періодично вноситися поправки. «WAKO» дотримується правил і процедур Анті Допінгу. 

         Будь-який кікбоксер, що відмовився пройти медичний огляд або пройти Допінг контроль до або 

після бою, може бути негайно дискваліфікований або усунений від подальших поєдинків до повного 

вирішення справи.  

         Теж  саме станеться і в разі такої відмови за згодою офіційних представників. Використання 

місцевого знеболення вирішується виключно з відома лікаря Медичної комісії. 

         У всіх випадках, «WAKO» посилається і дотримується Правил Допінгу WADA. 

 

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  
      На всіх офіційних змаганнях «WAKO» повинні строго дотримуватися наступні правила:  

      Кожен спортсмен офіційно зважується лише один раз, ЯКЩО ПРЕЗИДІЯ «ВАКО» НЕ ВИРІШИТЬ 

ІНАКШЕ, ПРО ЩО ПРЕЗИДІЯ «ВAKO» ПОВИННА ПОВІДОМИТИ ВСІХ ЧЛЕНІВ «ВAKO» ЗАЗДАЛЕГІДЬ. 

Зареєстрована вага є остаточною.  

      Проте, представникам країни, представникам регіональної федерації, чий спортсмен не показав 

заявлену вагу під час зважування, дозволяється записати його в іншу відповідну вагову категорію, у 

випадку якщо в команді даної країни, федерації ця вагова категорія вільна, і процедура офіційного 

зважування ще не завершена. 

Для детальнішого вивчення процедури зважування див. Главу 2 Правил «ВAKO». 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила проведення змагань з кікбоксингу «ВAKO»  

  
Глава  4 . Сторінка  -12-  

 
  

 
 

Рукавички «Семі – контакту»              Рукавички  «Кік-лайт» та «Лайт – контакту»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Форма для «Семі - контакту»   
 
 
 
   


