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РЕЦЕНЗІЯ 
 

На правила проведення змагань з кікбоксингу „ВАКО" в Україні у 

розділах: фул - контакт, фул – контакт з лоу - кіком, „К - 1", лайт - контакт,   

семі - контакт, кік - лайт, музичні вправи. 

Правила надруковані на українській мови, згідно з міжнародними правилами 

проведення змагань з кікбоксингу „ВАКО". 

Розробка даних правил обумовлена великою популярністю кікбоксингу, як 

виду спорту в Україні, а також змінами та доповненнями до Міжнародних 

правил проведення змагань з кікбоксингу „ВАКО", які набули чинності з 01 

березня 2011 року.  

При написанні правил був урахований передовий досвід ведучих 

міжнародних організацій, які культивують даний вид спорту, результати 

наукових досліджень, а також особливості розвитку кікбоксингу в Україні. 

Невелика різниця з міжнародними правилами проведення змагань з 

кікбоксингу «ВАКО» обумовлена законами України та керівними документами 

Міністерства спорту України, такими як: 
- Закон України про фізичну культуру та спорт, 2009 року; 
- Закон України про громадські організації, 2009 року; 
- Єдина спортивна класифікація України, 2008 року; 

Правила змагань мають наступні розділи: 
> характер та система проведення змагань, 
> віковий та розрядний розподіл учасників, 
> допуск спортсменів до змагань, 
> медичний огляд спортсменів, 
> екіпіровка та захисне обладнання кікбоксерів, 
> обов'язки та права кікбоксерів, секундантів, тренерів 
> вагові категорії, 
> жеребкування та складання пар, 
> формула проведення поєдинків, 
> дозволені та заборонені дії, визначення переможця, 
> організація суддівства відповідно до розділів кікбоксингу та інші. 

Підготовлені правила відповідають сучасним вимогам, що пред'являються 
до  документів даної категорії та можуть бути рекомендовані як нормативний 
документ, яким керуються при проведенні змагань з кікбоксингу «ВАКО» в 
Україні.  

 


