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Глава VII-Правила проведення змагань  у  розділі     
                «Музичні вправи»  
  

Стаття 1. Визначення   
     Музичні вправи - вид уявної боротьби з одним або більше суперниками, в якій виконавець 

використовує техніку східних бойових мистецтв під спеціально підібрану музику.  
Вибір музики - індивідуальний. 
 

Стаття 2. Ритміка 
Усі розділи "Музичних вправ" повинні виконуватися під музику. Техніка виконання прийомів Бойових 

мистецтв, як жорсткого, так і м'якого стилів повинна співпадати з ритмом музики і відповідати  
основним правилам «ВАКО». 
 

Стаття 3. Тривалість  
      "Музичні вправи" в розділі жорсткого стилю не можуть тривати більше 1 хв. 30 сек., не 
враховуючи презентацію, яка не повинна перевищувати 30 сек. В м'яких стилях виступ не може 

перевищувати 2 хв., без урахування презентації, яка не повинна перевищувати 30 сек. У випадках 

порушення цього Правила, Головний рефері може попросити заниження оцінки мінус - 0,5 балу. Якщо 
виступ триває менше 1 хв., після презентації, Головний рефері попросить кожного суддю - зниження 

по  - 1,0 балу. Таймкіпер вмикає таймер для визначення тривалості презентації, коли спортсмен 
починає йти по татамі у напрямку до Головного рефері, а також Таймкіпер фіксує час, коли спортсмен 

починає свій виступ після презентації. Таймкіпер фіксує тривалість, як презентації, так і виступу. 
 

Стаття 4. Вік учасників  
     До участі у змаганнях в розділі "Музичні вправи" кікбоксингу "ВАКО" допускаються наступні вікові 
групи: 

 Хлопчики і дівчатка    -   7,  8  і  9  років; 

 Молодші юнаки та дівчата   -  10, 11 і 12 років; 

 Старші  юнаки та дівчата    -  13, 14 і 15 років; 

 Юніори     -  16, 17 і 18 років; 

 Дорослі     -  19  -  45 років; 

     Вікові категорії однакові для спортсменів, як чоловіків так і жінок. Категорії хлопчиків і дівчаток, а 

також молодших та старших юнаків і дівчат, повинні змагатися окремо. Молодші учасники можуть 

змагатися тільки в наступній віковій категорії. Вікові категорії визначаються наступним чином: учасник 
потрапляє у вікову категорію відповідно до свого року народження, а не дати народження, і він/вона 

повинні змагатися увесь рік саме в цій віковій категорії. На усіх змаганнях необхідно пред'являти 
документи, які підтверджують вік учасника. Вікові категорії для дітей встановлюються відповідно до 

року народження, а не дати народження. 
 

Стаття 5. Стилі  
        Змагання у розділі "Музичні вправи" проводяться по чотирьох розділах, як для чоловіків, так і для 
жінок: 

 Жорсткий стиль без зброї       - техніка таеквондо або карате; 
 М'який стиль без зброї            - техніка кунг фу і ушу; 

 Жорсткі стилі зі зброєю          - використовується зброя ката, саї, тонфа, нунчаки, бо, катана 

                                                            (kama, sai, tonfa, nunchaku, bo, katana); 
 М'які стилі зі зброєю          -  використовується зброя нагината, нунчаки, меч тай (чи чуан), 

                                                            ланцюг довга палиця (ву шу), два мечі, загнутий меч, два   
                                                         загнутих меча і так далі (naginata, tai chi chuan sword, chain, wu  

                                                         shu long stick, two  swords, hook sword, two hook swords). 
 

     Учасники змагань у розділі кікбоксингу "ВАКО" "Музичні вправи" можуть заявитися і виступити 
тільки в 2-х розділах. Вони повинні вибрати жорсткий або м'який стиль (наприклад, жорсткий стиль - 

зі зброєю і без, або м'який стиль - зі зброєю і без). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Учасники, як правило, не повинні змагатися в одній категорії м'якого і одній категорії 
жорсткого стилю. 
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Стаття 6. Уніформа  (одяг  спортсменів) 
        Немає якоїсь спеціальної уніформи для учасників змагань в „Музичних вправ”.  Вони можуть бути 
одягнені у будь-яку законно визнану уніформу кікбоксингу або карате, яка має бути чистою і 

пристойною. У жорстких стилях учасники мають бути без взуття, а в м'яких стилях учасники можуть 
бути в спеціальному взутті для занять бойовими мистецтвами.  

 

        Вони також можуть бути без верхньої частини одягу (голий тулуб) під час виступу (звичайно, 

окрім жінок). Спортсменам також дозволено носити пов'язки на кисті або зап'ястку.   

 

      Не дозволено носити які-небудь прикраси і пирсинг. 
 

Стаття 7.  Стан зброї  
      Кожен спортсмен несе відповідальність за ідеальний стан своєї зброї. Під час змагання не можна 
міняти зброю.  
 

      Головний рефері може оглянути зброю учасника, якщо є потреба.  
 

      Ніяка гостра зброя не може використовуватися під час виступів. 
  

Стаття 8. Гімнастичні  рухи  
      У жорстких і м'яких стилях Музичних прав "ВAKO" дозволене не більше 3-х гімнастичних рухів. 
 

      Порушення цього Правила призводить до зниження оцінки на мінус - 0,5 балу.   
 

      Гімнастичний рух - це рух у якому не відображається суть бойових мистецтв (немає ударів). Деякі 

гімнастичні рухи можуть бути змінені шляхом додавання до них ударів ногою або рукою. У такому разі 

цей рух не вважається гімнастичним. 
  

Стаття 9. Критерії  оцінювання  
  Перед тим, як приймати рішення, кожен суддя повинен взяти до уваги : 
 

Основа 
 
Баланс 
Міра складності 
 
Синхронізація 
 
Маніпуляція  
 
 
 
Уміння справити враження
  

-  техніка, удари руками, ногами і блоки відповідно до   

   основної техніки вибраного стилю;  
-  сила, концентрація (ідеальний баланс і енергійні рухи);  

-  удари ногою, удари ногою в стрибку, удари ногою з  

   розвороту, трюки, комбінації, гімнастичні рухи;  
-  точний час виконання композиції, співвідношення між   

   рухом і музикою. 
-  звичайно, мається на увазі маніпуляція зі зброєю. Учасник  

   повинен показати ідеальну техніку і майстерність   
   володіння вибраною зброєю. Це повинно бути першим   

   критерієм в оцінюванні розділу Музичних форм зі зброєю; 

-  зовнішній вигляд учасника, виконання своєї рол,і   
   презентація, хореографія. 

   

Учасник може торкатися зброєю підлоги (татамі) під час виконання гімнастичних рухів, трюків, 
поворотів і так далі; 

Учасник може обертати зброю навколо тіла (шиї, рук і кистей рук).  
 

Дозволено тільки 2 (два) випуски зброї з рук спортсмена (наприклад, при підкиданні зброї в повітря). 
 

За умови більше 2 випусків  зброї з рук, учасник буде дискваліфікований. 
  

Стаття 10. Бали  
Після виступу 4 судді і 1  Головний рефері оцінюють виконання Музичної вправи, таким чином: 

 хлопчики і дівчатка (діти),  

 молодші і старші кадети:      від  5.0  до  7.0; 

 юніори:                                   від  6.0  до  8.0; 

 дорослі на Чемпіонатах і Кубках України :  від  7.0  до   9.0; 

 дорослі на Чемпіонатах і  Кубках Європи :  від  7.0  до   9.0; 

 юніори/дорослі на Чемпіонатах  і Кубках світу :       від  8.0  до 10.0; 
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Зверніть увагу: На Чемпіонатах України, світу та Європи має бути 6 суддів і 1 Головний рефері. 

У кінці кожного виступу судді приймають рішення відповідно до встановлених критеріїв. Головний 
рефері радить суддям, скільки балів потрібно понизити, якщо під час виступів були порушення правил 

або техніки. По команді Головного рефері судді піднімають картки з балами, які видно учасникам і 
глядачам, і тримають їх до тих пір, поки ведучий не оголосить усі оцінки. Найвищі і нижчі оцінки 

віднімаються. Три оцінки, що залишилися, складають остаточний рахунок. У разі нічиєї для першого, 
другого і третього місць найвищі і нижчі оцінки знову додаються, усі 5 оцінок підсумовуються, учасник 

із найвищим показником виграє. Якщо знову нічия, оцінки порівнюються і найвищі показники 

відзначаються. Виграє учасник з найбільшою кількістю відмічених показників. 
  

Стаття 11.  Мінус бал  
   Мінус -1,0 бал  - якщо учасник випускає з рук або залишає свою зброю на підлозі кожний суддя   

                                знімає по -1,0 балу; 

   Мінус -0,5 бала - якщо у спортсмена немає синхронності з музикою; 

   Мінус -0,5 бала – якщо  учасник губить рівновагу; 

   Мінус -0.5 бала - якщо спортсмен робить недозволені рухи; 

   Мінус -0.5 бала - знімає за кожний гімнастичний рух (техніку), якій  виходить за рамки   

                                дозволеної  кількості гімнастичних рухів; 

   Мінус від -0.3 до -0.5 балів - якщо спортсмен вийшов на татамі з прикрасами або пірсингом      

                                                (сережки, обручки, пірсинг  у пупку, бровах, губах, носі і т.п.) 
        

       Самі низькі бали: 

 Якщо  учасник зупиняє виступ заздалегідь; 

 Під час виступу зброю можна випускати з рук не більше 2-х разів. Якщо учасник випускає зброю з 

   рук більше 2-х разів, він повинен бути дискваліфікований. 

. 

Стаття 12. Жеребкування  (Розподіл сильних учасників) 
Учасники відбираються для фінальних змагань таким чином: 

     1. Учасники, що зайняли 1, 2 і 3 місця на попередніх Чемпіонатах світу, Європи, України 
записуються в кінець графіку змагань. Проте переможці Європейського чемпіонату не можуть бути 

відібрані для участі у фінальних змаганнях Чемпіонату світу.   

         Якщо хтось з першої трійки відсутній на вищезгаданих чемпіонатах, вони втрачають свій 
рейтинг. 

     2. Розподіл інших учасників, які не відібрані для фінальних поєдинків, відбуватиметься таким 
чином: 

 Складається загальний список учасників, потім з мішечка діставатимуться пронумеровані кулі, і 

перший вибраний номер буде записаний біля першого імені в списку і так далі, поки у кожного 
учасника не буде свого номера. Таким має бути порядок виступів учасників. 

  

Стаття 13. Танцювальні рухи  
      Танцювальні рухи не дозволяються і не приймаються під час змагань з Музичних вправах 
кікбоксингу "ВАКО". Учасники, які спробують включити у виступ такі рухи, як брейк або джаз, або 

навіть класику, отримають найнижчі оцінки від суддів. 
  

Стаття 14. Одяг і макіяж  
       Театральні костюми, у тому числі грим, маски і інший вид одягу, який не є визнаним у бойових 
мистецтвах, не приймається. Порушення цього правила приведе до моментальної дискваліфікації 

учасника. 
  

Стаття 15. Спец. ефекти  
Будь-які спец. ефекти, такі як лазери, дим, вогонь, вибухи і так далі не допускаються.   
Порушення цього Правила  приведе до моментальної дискваліфікації учасника. 
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ФОРМА ОДЯГУ  РЕФЕРІ /СУДДІ  «ВАКО»  
 

 

 

 

Форма одягу судді   Емблема «ВАКО»  

 

 

 

Краватка  (метелик)   Краватка  

 


