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Глава IX - Правила  проведення  змагань у розділі    
                 «Лоу  –  кік» .  
  

Стаття 1. Визначення  
     «Лоу -  кік» можна визначити як розділ кікбоксингу фул - контакт, в якому дозволено наносити 

чіткі, акцентовані удари ногами в область ніг суперника. Всі інші визначення - такі ж, як і в розділі фул - 

контакт. Удари ногами і руками дозволені в область голови (спереду і збоку), тулуб вище поясу 

(спереду і збоку), а також підсічки.  Бій проводиться в ринзі. 

Рефері несе відповідальність за безпеку спортсменів, і виконання правил, бокові судді заповнюють 

суддівські записки, де нараховують бали за правильність техніки і кількість нанесених ударів.  

     Кожен спортсмен повинен мати спортивний паспорт ВАКО з проходженням медичної комісії, яка є 

дійсною протягом 1 року.  Все це пред'являється на процедурі зважування. 

     На чемпіонатах України,  Європи чи світу включення іноземних спортсменів у національну команду 

не допускається, а на процедурі зважування кожен спортсмен зобов'язаний надати свій національний 

паспорт.  
 

Стаття 2. Дозволені зони ударів  
У напрямку наступних частин тіла можуть бути нанесені удари, вчинені з правильною технікою: 

 Голова: передня і бокові її частини; 

 Тулуб: передня і бокові його частини; 

 Ноги: стегно (зовні всередину і навпаки), можна бити гомілкою; 

 Ступні: тільки з метою підсічки, на рівні щиколотки; 
 

Ст.2.1 Зони ударів, заборонена техніка і поведінка  
Заборонено: 

 Наносити удари в горло, нижню частину черевної порожнини, спину, нирки, пах, задню частину 

голови і шиї, по суглобах; 

 Атакувати суперника коліном, ліктями, великими пальцями рук, плечима, головою, розсікаючими 

ударами рукою (knife-hand); 

 повертатися спиною до суперника, тікати, падати, використовувати сліпу техніку,  

 робити навмисний захват (clinching), нагинати голову нижче поясу суперника (ducking), а також 

заборонений реслінг (wrestling); 

 Атакувати суперника, коли він притиснутий до огорожі рингу; 

 Атакувати суперника, під час  падіння на підлогу або якщо він вже на підлозі 

рингу, тобто доторкнувся до підлоги рукою або коліном; 

 Покидати ринг; 

 Продовжувати бій після команди "стоп" і "брек" і після того, як був оголошений кінець раунду; 

 Змащувати маслом обличчя або тіло; 

 Навмисно випльовувати капу; 
 

    У разі неналежної поведінки спортсмена: йому буде оголошено лише одне попередження, потім 

піде стандартна процедура пенальті і дискваліфікації. Однак, при серйозних порушеннях, спортсмен 

може  отримати мінус бал або бути дискваліфікованим після першого зауваження. 
 

Неналежна поведінка Тренера або секунданта: 

 Неналежні вислови в адресу суддів і їх рішень; 

 Неналежні коментарі з приводу балів; 

 Фізична або усна образа офіційної особи в ринзі або за його межами;  
 

Така поведінка  негайно призводить до видалення тренера і секунданта із зони проведення бою; 

Порушення правил, залежно від ступеня тяжкості, можуть призвести до попередження, мінус балу або 

дискваліфікації; 
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Ст.2.2 Дозволена техніка 
Ст.2.2.1 Удари руками  
У розділі «Лоу - кік»  дозволено використовувати всі боксуючі удари, а також бекфіст; 
 

Ст.2.2.2 Удари  ногами  
 удар з переду (front kick); 

 боковий удар (side kick); 

 удар в стрибку (jump kick); 

 круговий удар (roundhouse kick); 

 рубаючий удар, наноситься тільки ступнею, (axe kick); 

 дугоподібний удар (crescent kick); 

 удар п’ятою (heel kick); 

 дозволено наносити удари гомілкою в будь-яку частину ноги і тіла (дозволені зони); 

 підсічки(foot Sweeps); 
 

Ст.2.2.3 Техніка "Підсічок" 
        Підсічки дозволені (тільки на рівні щиколотки) зовні всередину або навпаки з подальшою  технікою 

ударів руками або ногами, щоб суперник втратив рівновагу або  щоб змусити  його  доторкнутися  до 

підлоги якою-небудь частиною тіла (крім ступні). Прийоми ударів ногами зараховуються тільки, якщо 

чітко видно  намір вдарити  суперника,  доклавши при цьому силу. Вся техніка повинна 

використовуватися з повною силою. Не зараховується техніка, проведена не повністю, змазано, 

«брудно».  
       

Ст.2.2.4 Кількість ударів за раунд  
       Через динамічний стиль і активного характеру розділу «Лоу - кік» необов'язково рахувати удари 

ногами, як в розділі «Фул - контакт». Кік каунтери не потрібні у розділі «Лоу - кік», оскільки немає 

мінімальної кількості ударів ногами за раунд. Під час усього бою техніка ударів руками і ногами повинна 

використовуватися рівноцінно. 
 

Стаття 3. Рішення суддів  
Рішення приймаються наступним чином: 
 

1. Перемога за кількістю балів: 

    В кінці бою кікбоксер, який здобув перемогу рішенням більшості суддів, оголошується  переможцем. 

Якщо обидва спортсмени одночасно отримали травми або нокаутовані, судді підраховують кількість 

балів до цього моменту і виграє спортсмен з великою кількістю балів.  

2. Перемога при відмові  суперника від подальшої  участі в поєдинку: 

    Якщо один із спортсменів здається за власним бажанням через травми або з іншої причини або ж 

він не в змозі продовжувати бій після хвилинної перерви між раундами, інший спортсмен  буде  

оголошений переможцем. 

3. Перемога при зупинці бою по команді рефері (ТКО):  

Примітка: Якщо бій зупинений і після наради рефері один із спортсменів отримує серйозне покарання, 

його суперник автоматично оголошується переможцем. 

4. Травма: 

     Якщо суддя вважає, що спортсмен не може далі продовжувати бій через травми або з 

іншої фізичної причини, бій буде зупинений і його суперник автоматично оголошується  переможцем. 

Таке рішення покладається на рефері, який може проконсультуватися з лікарем.  В даному  випадку 

рефері зобов'язаний прислухатися до поради лікаря. Якщо рефері просить лікаря втрутитися,  то вони 

будуть єдиними посадовими особами, присутніми на рингу. Сторонні в ринг не будуть допущені. 

5. Перемога при дискваліфікації суперника: 

  Якщо спортсмена дискваліфікують, його суперник оголошується переможцем. Якщо обидва спортсмени 

 дискваліфіковані, буде оголошено відповідне рішення суддів. Дискваліфікований спортсмен не може 

 отримати ніяку нагороду, медаль, трофей, заохочувальний приз, титул, звання  т т.д.  в даному 

змаганні, крім того випадку, коли Правління вирішить інакше (також таке рішення може прийняти 

Апеляційний Комітет або інша посадова особа, що займається цим питанням).  
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Таке рішення, не прийняте Правлінням, на вимогу, може бути передано до Апеляційного  Комітету  для 

подальшого розгляду. 

6. Перемога, коли суперник не з'явився: 

    Присуджується тоді, коли кікбоксер знаходиться в рингу і готовий до бою, а його суперник після того, 

    не з'явився коли його викликали в ринг. Через дві хвилини після цього прозвучить гонг  і 

рефері оголосить першого кікбоксера переможцем за мовчазною згодою.  Він  попросить 

суддів відповідним чином заповнити протоколи результатів, після чого збере їх і викличе  кікбоксера  на 

 середину рингу і підніме йому руку як переможцю. 

7. Також діє правило про 3 нокдауни: 

     Це означає, що бій буде зупинений, якщо спортсмен отримав 3 нокдауни за один бій. Після 

3 нокдаунів рефері оголошує спортсмену ТКО. 
 

Стаття 4.  Зміна рішення суддів  
Всі рішення суддів остаточними  не підлягають  зміні, за виключенням: 

 були знайдені помилки при підрахунку балів; 

 один із суддів оголошує, що зробив помилку і переплутав бали двох спортсменів;  

 присутні явні порушення правил WAKO; 

      Головний суддя розділу (один з двох  рефері, які міняються) повинен Негайно зібрати всі 

протести і розглянути їх разом з Апеляційним Правлінням WAKO. Після обговорення  представник 

 Апеляційного Правління повинен оголосити офіційне рішення. 
     

Ст.5 Нарахування  балів  
При нарахуванні балів повинні враховуватися наступні умови: 

1. Гарна техніка і абсолютна рівновага; 

2. Швидкість і сила ударів; 

3. Концентрація удару; 

4. Правильна дистанція (коли в ударі є максимальний потенційний ефект); 

5. Коректну поведінку спортсмена (удари без агресії); 
 

Ст.5.1 Правило 1 - про  удари.  
    У кожному раунді суддя веде рахунок для кожного спортсмена відповідно до кількості ударів, які він 
отримав. Для того, щоб зарахувати удар рукою чи ногою, як повноцінний удар, він не повинен бути 

заблокований або зупинений. Кількість зарахованих ударів повинно бути підраховано після кожного 
раунду. 

      Удари, проведені кікбоксерами, не вважаються, якщо: 

 вони були нанесені не за правилами; 

 вони припадають на руки суперника; 

 вони слабкі і не наносяться ногами або руками; 
 

Ст.5.2 Правило 2 –  правопорушення  
         Під час раундів судді не можуть карати кожне порушення, яке вони бачать, незалежно від того, чи 

помітив їх рефері. Суддя повинен звернути увагу рефері на конкретне порушення.  Якщо рефері  робить 

попередження одному зі спортсменів, судді повинні це зафіксувати, поставивши букву W у колонці 

FOULS  в суддівській записці, але це не означає мінус бал іншому спортсменові. Коли суддя вирішує 

дати мінус бал одному зі спортсменів, він ставить "-1" у відповідній колонці біля рахунку, який 

спортсмен отримує в кінці кожного раунду, фіксуючи те, що йому треба буде відняти бал від загальної 

кількості балів за раунд.       
 

Ст.5.3 Правило 3 –  нарахування балів (Використання  електронної системи) 
При фіксації всіх дозволених прийомів (ударів руками, ногами, підсічок), які чітко потрапили в 

дозволену зону, з належною силою, швидкістю, фокусуванням, рівновагою,  суддя повинен 

натиснути на кнопку миші, 
 

За удар рукою або ногою по тілу   - один раз; 

За удар в голову       - два рази; 
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За удар в голову в стрибку    - три рази; 

За удар по тілу в стрибку    - два рази,  

вказуючи правильний колір учасника (червоний або синій). 

      Якщо рефері присуджує мінус бал, він повідомляє про це суддям і Головному рефері і таймкіпер 

повинен ввести це в електронну систему. Це буде відображено  на екрані.  

Від загальної кількості балів кожного судді буде відібрано 3 бали (всього - 9 балів). 
 

Ст.5.3.1 Нічия 
Якщо поєдинок закінчується в нічию після 3-х раундів, електронна система автоматично визначить 

переможця, згідно з наступною умовою: 
Враховуючи порушення і мінус бали, Електронна система автоматично надає перемогу тому спортсмену, 

хто набрав більше балів за останній раунд.  
 

Ст.5.4 Директива 3. Нарахування  балів  за допомогою клікерів і   
                                суддівських  записок 
      Під час всіх дозволених прийомів (ударів руками, ногами, підсічки), які чітко потрапили  в дозволену 

зону з належною силою, швидкістю, фокусуванням, рівновагою, суддя присуджує бали спортсмену,  
використовуючи клікери. Рахунок записується в суддівські записки після кожного раунду. Наприкінці 

матчу загальний рахунок підсумовується, і перемагає спортсмен з великою кількістю балів, його ім'я 

обводиться в коло. 
 різниця в 1 бал в раунді                            = 10 - 9; 

 однакова кількість балів за раунд              = 10 - 10; 

 різниця в 8 балів або більше                     = 10 – 8 

 будь-які нокдауни за раунд вважаються як     - 1 бал; 
 

Загальний рахунок повинен бути показаний кожному тренеру. Якщо цифрова система недоступна, для 

всіх суддів є обов'язковим використання клікерів на всіх змаганнях ВАКО. Після кожного раунду суддя 

повинен записувати кількість балів  на тильній стороні суддівської записки. 

 Удар рукою     - 1 натискання 

 Удар ногою по тілу або по нозі   - 1 натискання  

 Підсічка                - 1 натискання  

 Удар ногою в голову    - 2 натискання  

 Удар ногою в стрибку по тілу    - 2 натискання  

 Удар ногою в стрибку по голові    - 3 натискання  
 

Ст.5.4.1 У разі, якщо  «нічия»   
   Якщо поєдинок закінчується в нічию після 3-х раундів,  щоб визначити  переможця, суддя повинен 

прийняти до уваги наступне: 
  кращий в останньому  раунді; 

  більш активний; 

  більше ударів; 

  кращий  захист; 

  краща техніка;  
 

Ст.5.4.2 Використання зворотної сторони  суддівської записки  
     Для підрахунку кількості балів за раунд, суддя використовує розділ приміток на звороті суддівської  

записки, щоб висловити свою думку після кожного раунду. 
     Коли спортсмен навмисно випльовує захист для рота (капу), Рефері повинен негайно припинити бій 

і почати рахувати, як при нокдауні. 
 

Ст.5.5 Правило 4 - Покарання  
 1-е порушення  - офіційне попередження; 

 2-е порушення  - офіційне попередження, мінус  - 1 бал; 

 3-е порушення   - офіційне попередження, мінус  - 1 бал 

 4-е порушення   - дискваліфікація;  
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Ст.5.6 Критерії  присудження мінус бал  
 нечіткий (невідпрацьований) бойовий стиль; 

 постійний клінч із суперником; 

 постійні нахили голови нижче поясу противника, поворот спиною до суперника; 

 після третього попередження; 

 будь-яке порушення правил; 
 

Ст.5.6.1 Правопорушення  
     Спортсмен, який не слухає вказівок рефері, порушує правила, веде себе неналежним чином, 

може отримати зауваження, попередження, або бути дискваліфікованим без офіційного попередження 

з боку рефері. Тільки три офіційних попередження можуть бути зроблені спортсмену під час усього 

бою. 4 -є попередження буде АВТОМАТИЧНО означати дискваліфікацію (весь процес починається з 

зауваження, потім слідує 1 офіційне попередження, 2 офіційне попередження і мінус бал, 3 офіційне 

попередження і мінус бал, за 4  -є порушення правил - дискваліфікація). 

       

Ст.5.6.2 Попередження , які даються кікбоксеру   
         У будь-який момент рефері може зробити зауваження спортсмену без зупинки бою. Якщо 

він хоче зробити попередження кікбоксеру, він зупиняє бій і оголошує про правопорушення. Він 

повідомляє про це трьом суддям, вказуючи пальцем на винного спортсмена. 
 

       Наступні дії вважаються порушеннями: 
 наносити удари нижче поясу, удари колінами і ліктями, підніжки, (tripping); 

 наносити удари головою, плечима, передпліччя, ліктями; 

 душити суперника, бити його по обличчю рукою або ліктем, виштовхувати його голову за канати; 

 бити відкритою рукавичкою, внутрішньою частиною рукавички, зап'ястям; 

 наносити удари супернику по спині, по задній частині шиї, голови, в область нирок; 

 атакувати суперника, притиснувши до канатів і утримуючи їх рукою; 

 навмисно падати на підлогу; 

 пасивне ведення двобою; 

 атакувати суперника, який лежить на підлозі або встає з підлоги; 

 постійно входити в клінч, при цьому не даючи супернику можливості вести поєдинок; 

 захоплювати суперника і виштовхувати його за межі рингу; 

 утримувати руку суперника, не даючи йому можливості наносити удари; 

 різко нагинати голову нижче поясу суперника, що може становити небезпеку для останнього; 

 використовувати штучні методи пасивного захисту, спеціально падати, ухиляючись від ударів; 

 використовувати ненормативну чи образливу лексику під час двобою; 

 ігнорувати команду "брек"; 

 намагатися вдарити суперника відразу ж після команди "брек" 

 ображати рефері, коли було зроблено попередження за порушення, наприклад клінч; 
     

Рефері не повинен робити повторне зауваження за одне і те ж саме порушення спортсмена. Після 

цього піде офіційне попередження, а третє зауваження за одне і те ж саме порушення присуджується  

мінус бал. Якщо рефері вважає, що без його відому було здійснено порушення, ВІН звертається до 

бокових суддів. 

 

Стаття 6. "На підлозі" 
Спортсмена рахують «на підлозі", якщо: 

 спортсмен доторкнувся частиною свого тіла, крім ступні, до підлоги, внаслідок  удару або серії 

ударів; 

 кікбоксер безнадійно повис на канаті після удару суперника; 

 він повністю або частково опинився за огорожею рингу після удару; 

 після сильного удару спортсмен не впав, але перебуває в напівпритомному стані і на думку рефері 

не може продовжувати поєдинок;   
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 у разі нокдауну рефері негайно починає рахувати секунди. Коли суперник лежить на підлозі,  

другому спортсмену необхідно негайно відійти у нейтральний кут, показаний рефері. Він буде 

продовжувати бій тільки після того, як суперник підніметься з підлоги і рефері оголосить про 

продовження бою. Якщо суперник не відійде у нейтральний кут, рефері перестане рахувати, поки 

не буде виконаний цей наказ. Після чого рахунок триватиме з місця зупинки. 
 

     Поки спортсмен знаходиться на підлозі, рефері рахує від 1 до 10 з інтервалом в секунду між кожним 

номером, показуючи рахунок на пальцях, щоб кікбоксер знав, скільки секунд вже пройшло. 

     Якщо спортсмен не лежить на підлозі, внаслідок удару, бій не буде продовжений до 8 секунди 

рахунку, навіть якщо спортсмен готовий продовжити поєдинок до цього часу. 

     Якщо кікбоксер не підніме руку, рефері буде продовжувати рахувати до 10, раунд буде закінчений і 

оголошений  нокаут. 

     Якщо кікбоксер впав на підлогу в кінці раунду, рефері буде рахувати до 10, навіть якщо продзвенить 

дзвінок, коли рефері дорахував до 10, спортсмена буде оголошено переможеним. 

      Якщо кікбоксер знаходиться в нокдауні після удару і бій продовжується після 8 секунди рахунку, але 

він падає знову на підлогу, при цьому не отримавши удару, рефері відновить рахунок починаючи з 

цифри 8. 

      Якщо обидва спортсмени впали на підлогу одночасно, рахунок буде продовжуватися, поки хоча б 

один з них знаходиться на підлозі. Якщо після 10 секунд вони обидва продовжують лежати на підлозі, 

бій буде зупинений і винесено рішення суддів відповідно кількості балів, набраних до нокауту. Це 

правило не застосовується у поєдинках «WAKO PRO», поки не буде закінчений третій раунд. В іншому 

випадку буде оголошений «NO CONTEST» (поєдинок не відбувся). 
       

Стаття 7. Процедури після  нокауту, травми, RSC, RSC-H 
     Якщо спортсмен отримує травму під час бою, тільки лікар може оцінити ситуацію. 

     Якщо кікбоксер знаходиться в несвідомому стані, на рингу можуть знаходитися тільки лікар і рефері,  

якщо тільки лікарю не знадобиться додаткова допомога.   
 

Cт.7.1 Процедури  після  нокауту , ушкодження,  RSC, RSC-H 
        Якщо кікбоксер був нокаутований ударом в голову, або якщо рефері зупинив бій через серйозну 

травму голови спортсмена, що заважає йому продовжувати бій, спортсмен буде негайно обстежений 

лікарем, після чого, його відвезуть на швидкій допомозі в лікарню або інше відповідне місце. Даний 

спортсмен не зможе брати участь у змаганнях принаймні протягом 4 тижнів після нокауту. Якщо така 

ситуація повториться двічі протягом 3 - х місяців, то даний спортсмен не зможе брати участь у 

змаганнях по крайній мірі на протязі 3 місяців після другого нокауту або RSC-H. 

      Якщо кікбоксер був нокаутований ударом в голову, або якщо рефері зупинив бій через серйозну 

травму голови спортсмена, що заважає йому продовжувати бій три рази за 12 місяців, йому не можна 

буде брати участь у змаганнях, щонайменше, 1 рік після 3 нокауту або RSC-H. 

    Лікар, при необхідності, може продовжити терміни вищезгаданого карантину. Також лікарі в 

медичному закладі можуть продовжити карантин, внаслідок аналізів або сканування голови. 

     Період карантину означає, що спортсмен не може брати участь у змаганнях, не залежно від розділу 

кікбоксингу. Період карантину необхідно обов'язково витримати, навіть якщо сканування голови не 

показує ніяких серйозних ушкоджень. 

      Рефері повідомляє суддям про те, що необхідно відзначити КО, RSC або RSC-H в 

суддівських записках після того, як він зупинив поєдинок, оскільки спортсмен не може продовжувати бій 

через травми. Те саме має бути зафіксовано Головним суддею розділу змагання в спортивному паспорті 

спортсмена. Це також є офіційним результатом поєдинку. 

      Для того, щоб відновити практику кікбоксингу після карантину, як було згадано вище, лікар повинен 

підтвердити той факт, що спортсмен може брати участь у змаганнях. 

      Після нокауту або RSC спортсмену необхідно зробити сканування голови. 
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Ст.7.2 Процедура після ушкодження взагалі  
       У разі травм, крім нокауту або RSC-Н, лікар може дати мінімальний період карантину і порадити 

 лікування в лікарні. 

       Лікар може вимагати  негайне лікування в лікарні. 

       Якщо кікбоксер або члени його національної команди відмовляються слідувати пораді лікаря, то 

він негайно повинен написати письмовий звіт Головному судді розділу або представнику «ВAKO» про те, 

що він знімає з себе всю відповідальність і за наслідки відповідає спортсмен та його команда. Проте 

офіційний результат і період карантину залишаються дійсними. 

      ВAKO з повагою ставиться до Правил і інструкцій WADA і приймає їх до виконання. 

 

Стаття 8. Потискання рук       
     За правилами кікбоксингу до і після поєдинку спортсмени повинні потиснути один одному руки на 

знак дружнього ставлення і здорової конкуренції. 

     Потискання рук відбувається перед першим раундом і після рішення суддів. 

     Потискання рук не допускається між раундами. 

 

Стаття 9. Вживання наркотикові  
      Не дозволено вживання ніяких наркотиків або хімічних речовин, що не     входять в звичайний 

режим харчування спортсмена. Спортсмен, який не дотримується правил, може бути дискваліфікований. 

Також може бути дискваліфікований спортсмен, який відмовляється проходити тест на допінг або 

медичне обстеження після бою. 

     Допускається прийом місцевих знеболюючих засобів, якщо це не було узгоджено з лікарем з 

медичного комітету. «ВAKO» посилається на правила Антидопінгу «WADA». 

 

Стаття 10. Надання  медичної допомоги  
      Спортсмену дозволено брати участь у міжнародному змаганні тільки після того, як лікар, 

визнаний федерацією, під егідою якої проходять змагання, або Медичним Комітетом «ВAKO» під час 

Континентальних та Світових Чемпіонатів, оголосить про придатність спортсмена до участі в змаганнях. 

      Всі спортсмени, що змагаються за кордоном, повинні мати при собі медичну довідку про те, що 

вони перед приїздом на змагання були в хорошому фізичному стані, не мали травм, інфекцій або 

хвороб, які могли б якось вплинути на їхнє здоров'я, на змаганні. Ця довідка додається до спортивного 

паспорту і пред'являється перед зважуванням під час медичного  обстеження. 

      Спортсмени з одним оком, сліпі, глухі або епілептики не будуть допущені до змагання.  

Заборонено використовувати окуляри, жорсткі контактні лінзи під час перебування на рингу. 

      Спортсмен не допускається до бою, якщо у нього пов'язка на рані, яка кровоточить, рвана рана, 

поріз, пошкодження, кров, що тече з носа, вух і т.д. 

      Рана повинна бути обов'язково покрита колодієм або йодом. 
 

Ст.10.1 Допомога лікаря  

      Лікар повинен бути присутнім під час усього чемпіонату і не залишати своє місця до останнього 

бою. На турнірі також повинен бути присутнім персонал швидкої допомоги. 
 

Ст.10.2 Вікові обмеження для кікбоксерів 

     Спортсмени молодше 18 і старше 45 не зможуть брати участь в Чемпіонатах Світу та Європи 

серед дорослих, а також у міжнародних змаганнях серед дорослих.   

     Для жінок вікові обмеження складають  з 18 до 40 років.  
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