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1. Мета та завдання
1.1. Змагання класифікуються як особисто-командні і проводяться з метою:
- широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
- подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
- підвищення рівня майстерності спортсменів;
- відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі в
міжнародних змаганнях;
- активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
- підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.

2. Термін та місце проведення
2.1.Чемпіонат України з універсального бою (розділи лайт та класика) серед юніорів
та юніорок (18-20 років), чоловіків та жінок, проводиться з 16 по 20 травня 2021 року за
адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 81, спортивний комплекс «Поділля».

День приїзду: 17 травня 2021 року. День від’їзду – 20 травня 2021 року
3. Керівництво проведенням змагань
3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюють ГО
«Українська спортивна федерація «Універсальний бій» (далі – Федерація), Міністерство
молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт).
3.2. Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань покладається
на управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації та головну
суддівську колегію, рекомендованою Федерацією, і склад якої затверджується
Мінмолодьспортом.
3.3. Головний суддя змагань – Мікула Анатолій Олександрович, суддя
міжнародної категорії класу «А».
Головний секретар змагань – Звягінцев Ігор Володимирович, суддя міжнародної
категорії класу «В».

4. Учасники змагань
4.1. До участі у Чемпіонаті України з універсального бою (розділи лайт та класика)
допускаються збірні команди АР Крим, областей, мм. Києва, Севастополя .
4.2. Обласні відокремлені підрозділи з універсального бою комплектують команди в
наступній віковій групі: юніори та юніорки (18-20 років), чоловіки та жінки (з 18 років і
старші).
Окрім учасників до складу команди додатково включаються 1 керівник, 1-2 тренери,
інші офіційні особи за рішенням керівних органів.
4.3. До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які систематично тренуються у
спортивних секціях, клубах та мають відповідну підготовку. Відповідальність за рівень
спортивної підготовки учасників покладається на їх тренерів та представників команд. У разі
високого рівня загальної фізичної підготовки і відмінного стану здоров’я, у розділі лайт
вікової категорії юніорів 18-20 років можуть брати участь спортсмени, які досягли
повних 17 років (молодші 17 років допускатись до участі не будуть) , за
наявності довідки-дозволу, що підписана лікарем та заявою про відповідальність за здоров’я
та життя спортсмена, підписану тренером команди та батьками, страховка. У випадку
відсутності даних документів, такі спортсмени допущені до змагань не будуть.
Крім того, у розділі лайт допускається одночасний виступ спортсменів
віком 18-20 років у віковій категорії юніорів (18-20 років) і віковій категорії дорослих.
У розділі класика подвійний виступ заборонений.

4.4. Форма одягу для ведення поєдинків відповідно до Правил змагань: у розділі
лайт: кімоно червоного або синього кольору, взуття для боротьби з м'якою підошвою,
кросівки для подолання смуги перешкод; у розділі класика: кімоно червоного або синього
кольору, взуття для боротьби з м'якою підошвою, кросівки для подолання смуги перешкод,
рукавички, шолом боксерський, щитки на гомілки та зведення стопи (фути), захисна
раковина та капа, для юніорок (жінок) – обов'язково захисне спорядження на груди. Якщо
немає кімоно червоного або синього кольору, допускається кімоно білого кольору (куртка та
штани) та пояс червоного або синього кольору.
4.5. Змагання проводяться в наступних вагових категоріях:
Вікова категорія учасників змагань – юніори та юніорки:
Юніори:
до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг; до 80 кг; до 85 кг; до 90 кг; до 95 кг; + 95 кг.
Юніорки:
до 45 кг; до 48 кг; до 52 кг; до 57 кг; до 62 кг; до 70 кг; + 70 кг.
Вікова категорія учасників змагань – чоловіки та жінки:
Чоловіки:
до 60 кг; до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг; до 80 кг; до 85 кг; до 90 кг; до 95 кг; + 95 кг.
Жінки:
до 48 кг; до 52 кг; до 57 кг; до 63 кг; до 70 кг; до 78 кг; + 78 кг.
4.6. Обмеження по допуску спортсмена до змагань.
Обмеження спортсмена після нокауту або зупинки бою після удару у голову (RSCH):
- якщо спортсмен був нокаутований або RSCH, йому не дозволяється виступати на
змаганнях як мінімум чотири тижні;
- якщо спортсмен був нокаутований або RSCH двічі на протязі двох місяців, йому не
дозволяється виступати на змаганнях на протязі трьох місяців з дня другого нокауту;
- якщо спортсмен був нокаутований або RSCH тричі на протязі року, йому не
дозволяється виступати на змаганнях на протязі одного року з дня третього нокауту;
- якщо спортсмен був нокаутований після пропущеного удару у голову, лікар змагань
повинен кваліфікувати тяжкість струсу і приписати обмеження;
- нокаут без втрати свідомості – обмеження мінімум чотири тижні;
- нокаут з втратою свідомості менше 1 хвилини – обмеження три місяці;
- нокаут з втратою свідомості більше 1 хвилини – обмеження шість місяців;
- другий нокаут з втратою свідомості на протязі трьох місяців після зняття обмежень
на заняття після першого нокауту з втратою свідомості – обмеження подвоюється;
- третій нокаут з втратою свідомості на протязі дванадцяти місяців – обмеження
дванадцять місяців.
Після отримання медичного обмеження спортсмен не має права у зазначені строки
приймати участь у змаганнях або спарингах.
Лікар змагань зобов’язаний повідомити про факт нокауту у лікувально-фізкультурний
диспансер за місцем проживання нокаутованого спортсмена.
Якщо спортсмен проходив відновлювальний період після нокауту, він повинен
отримати допуск до змагань у кваліфікованого лікаря у своєму лікувально-фізкультурному
диспансері. По можливості він повинен пройти спеціальне дослідження, ЄКГ, а при
необхідності МРТ мозку. Результати обстеження і допуск до змагань повинні бути
зафіксовані у заліковій книжці спортсмена.
Дані про нокаут повинні фіксуватись у заліковій книжці спортсмена.
Всі вище перелічені пункти відносяться і до нокауту, отриманому під час тренування.
Відповідальність за їх дотримання у цьому випадку несе тренер спортсмена. У будь-якому
випадку, до спеціальних тренувань спортсмен повинен приступати не раніше, ніж через
чотири тижні з дня нокауту.
При проходженні мандатної комісії та зважування учасник повинен надати
інформацію про отримані нокаути. У випадку ненадання такої інформації організатори
змагань не несуть відповідальність за здоров'я та життя учасника.

5. Програма та умови проведення змагань
5.1. Розпорядок по дням:
16 травня:
09:00-12:00 – прибуття, розміщення суддівської колегії;
13:00-16:00 – початок суддівського семінару;
16:00-16:30 – перерва;
16:30-19:00 – продовження суддівського семінару.
17 травня:
08:00-12:00 – прибуття, розміщення команд;
12:00-13:30 – робота мандатної комісії, зважування та жеребкування учасників змагань
з універсального бою (розділи лайт та класика);
13:30-14:00 – нарада членів Оргкомітету, суддівської колегії і представників команд;
15:00-15:30 – урочисте відкриття змагань;
15:30-16:30 – початок змагань, проведення попередніх поєдинків (розділ лайт);
16:30-17:00 – перерва;
17:00-19:00 – продовження проведення попередніх поєдинків (розділ лайт) до
півфінальних поєдинків.
18 травня:
10:00-13:00 – проведення півфінальних та фінальних поєдинків (розділ лайт);
13:00-14:00 – підведення підсумків, нагородження переможців, від’їзд учасників
змагань (розділ лайт);
14:00-17:00 – робота суддівської колегії;
17:00-18:00 – дозважування учасників змагань (розділ класика).
18:00-19:00 – офіційне тренування на смузі перешкод.
19 травня:
10:00-13:00 – початок змагань, проведення попередніх поєдинків (розділ класика);
13:00-13:45 – перерва;
14:00-19:00 – продовження проведення поєдинків до фінальних поєдинків (розділ
класика).
20 травня:
09:00-13:00 – початок змагань, проведення фінальних поєдинків (розділ класика);
13:00 – підведення підсумків, нагородження переможців (розділ класика), урочисте
закриття змагань, від’їзд учасників змагань.
5.2. Змагання особисто-командні проводяться згідно діючих правил змагань з
універсального бою (розділи лайт і класика) погоджених Федерацією та затверджених
Центральним органом виконавчої влади з фізичної культури та спорту, що відповідають
міжнародним правилам змагань з універсального бою, затверджених Міжнародною
любительською федерацією «Unifight».
5.3. Змагання проводяться як двоборство: проходження смуги перешкод та бій
(боротьба) на рингу.
Проходження смуги перешкод: у смугу перешкод входить 7-10 елементів, з них
стрільба у мішень (надувна кулька) з пневматичної зброї з відстані від 5 до 10 м, метання
сертифікованого спортивного ножа з відстані трьох метрів. Непопадання учасником у
мішень при стрільбі або метанні ножа карається додатковим подоланням перешкоди, що
передує лінії стрільби або метання ножа (як правило це – горизонтальна труба). Якщо
учасник попав у мішень, то йому присуджується один бал у другий раунд (за стрільбу та
метання – окремо). Учасник, який фінішував перший на смузі перешкод з різницею
від 10 до 15 секунд, в порівняні з суперником, отримує додаткову преміальну оцінку в один
бал, що зараховується йому в 2 раунд. За кожні наступні 5 секунд нараховується один

додатковий бал. Учасник, який фінішував другим з різницею у часі більше 50% від часу
учасника, який фінішував першим, вважається таким, який програв зустріч і його супернику
присуджується чиста перемога.
Змагання з універсального бою (розділ лайт) складаються зі смуги перешкод
(7-10 елементів) зі стрільбою з пневматичної зброї, метанням сертифікованого ножа та
поєдинком на рингу з використанням елементів різних прийомів боротьби, кидковою
технікою, без больових та задушливих прийомів, без боротьби у партері. Загальна перемога
присуджується учаснику, який отримав чисту перемогу на смузі перешкод або рингу, а якщо
цього не було – який виграв два раунди з трьох. Якщо учасник отримує перемогу у двох
перших раундах – на смузі перешкод та першому раунді у рингу, поєдинок переривається і
йому присуджується перемога.
Змагання з універсального бою (розділ класика) складаються зі смуги перешкод
(7-10 елементів) зі стрільбою з пневматичної зброї, метанням сертифікованого ножа та
поєдинком на рингу з використанням різних прийомів боротьби та ударної техніки. З
використанням больових та задушливих прийомів, з боротьбою у партері. Загальна перемога
присуджується учаснику, який отримав чисту перемогу на смузі перешкод або рингу, а якщо
цього не було – який виграв два раунди з трьох.
5.4. Змагання проводяться за олімпійською системою – з вибуттям учасника після
першої поразки. У випадку, коли в окремих вагових категоріях буде менше 5-ти учасників,
рішенням суддівської колегії та представників команд, змагання між учасниками
проводяться по колу. Крім того, учасники 2-х суміжних вагових категорій можуть бути
об'єднані в одну вищу вагову категорію за згодою представників.
5.5. Формула поєдинків відповідно до Правил:
1) у розділі лайт – всі поєдинки по 3 раунди (1 раунд – смуга перешкод, 2 і 3 раунди –
у ринзі по 2 хвилини «чистого» часу – для юніорів, чоловіків та жінок та по 1,5 хвилини
«чистого часу» - для юніорок);
2) у розділі класика – попередні поєдинки та поєдинки 1/2 фіналу по 3 раунди
(1 раунд – смуга перешкод, 2 і 3 раунди – у ринзі по 2 хвилини «чистого» часу – для юніорів,
чоловіків та жінок та по 1,5 хвилини «чистого часу» - для юніорок); фінальні поєдинки
по 5 раундів (1 раунд – смуга перешкод, 2 і 3 раунди – у ринзі по 2 хвилини «чистого» часу –
для юніорів, чоловіків та жінок та по 1,5 хвилини «чистого часу» - для юніорок). У разі
проведення поєдинків у категорії по колу – всі поєдинки проводяться по 3 раунди (1 раунд –
смуга перешкод, 2 і 3 раунди – у ринзі по 2 хвилини «чистого» часу – для юніорів, чоловіків
та жінок та по 1,5 хвилини «чистого часу» - для юніорок).

6. Умови підведення підсумків
6.1. Особисті місця в кожній ваговій категорії вікової групи визначаються наступним
чином:
1 місце - займає переможець фіналу;
2 місце – той, хто програв у фіналі;
3 місце - посідають два учасники, які програли поєдинки в ½ фіналу.
Ті, хто програли в ¼ фіналу ділять 5-8 місце. Нижче 8-го місця - місця учасникам не
визначаються.
При проведенні змагань серед учасників по колу, особисті місця учасників
визначаються у такій послідовності: за кількістю перемог, за якістю перемог, за меншим
часом отримання чистої перемоги.
6.2. Командні місця визначаються окремо, у кожній віковій групі, по найбільшій сумі
балів за двома версіями (лайт та класика). Бали нараховуються учасникам команди, які
зайняли з 1 по 8 місце наступним чином:
1 місце - 8 балів;
2 місце - 5 балів;
3 місце - 3 бали;
5-8 місце - 1 бал.

7. Нагородження
7.1. Учасники, які зайняли І, ІІ і ІІІ місця (2 учасника) в кожній ваговій категорії
відповідної вікової групи , нагороджуються:
за І місце - дипломом, медаллю;
за ІІ і ІІІ місця – дипломом та медаллю.
Команди – переможці і призери в загальнокомандному заліку нагороджуються
кубками відповідних ступенів.

8. Умови фінансування
8.1. Витрати на організацію та проведення змагань здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України, передбачених Мінмолодьспорту, відповідно до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік у
межах затвердженого кошторису, частково за рахунок позабюджетних коштів, залучених
Федерацією та інших позабюджетних коштів, використання яких не суперечить чинному
законодавству України.
8.2. Витрати на відрядження учасників, тренерів та представників команд (проїзд,
харчування, добові, проживання, страхування спортсменів, та збереження заробітної плати) –
за рахунок відряджуючих організацій.
Акредитація спортсменів:
- юніори – 150 грн;
- дорослі – 150 грн.;
У випадку участі спортсмена у змаганнях і у віковій категорії «юніори» і у віковій
категорії «дорослі», він повинен сплатити акредитацію в обох вікових категоріях.

Проживання:
Готель "Поділля"
м. Хмельницький, вулиця Шевченка, 34
+38 0382-76-55-40
+38 0382-76-26-11
+38 0382-76-55-20
Готель "Енеїда"
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану (колишня Театральна), 8
+38 (0382) 718 018 (адміністратор готелю)
+38 (067) 428 33 33
"Побужжя" Хостел
м. Хмельницький, вулиця Соборна., 55
+38 068 770 0407
Замовлення та бронювання номерів в готелі, представники команд
здійснюють самостійно.
Харчування – проводиться самостійно.
9. Безпека під час проведення змагань, організаційні питання
9.1. Безпека та підготовка споруд здійснюється відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 18.12.1998 № 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів»:
9.2. Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників.
9.3. Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки проведення
змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними обласними (міськими)
адміністраціями.

9.4. Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.
9.5. Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність згідно
законодавства України.

10. Протиепідемічні заходи під час проведення спортивних змагань на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
10.1. Організатор забезпечує опитування на наявність симптомів респіраторної
хвороби, вимірювання температури тіла перед кожним змаганням для учасників змагань,
офіційних осіб та осіб, що забезпечують організацію спортивних змагань.
10.2. Особи, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено ознаки
респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,2 оС, не допускаються до
проведення змагань.
10.3. Особи, хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, та особи, щодо яких встановлено в процесі епідеміологічного
розслідування підозру на інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають самоізоляції або госпіталізації в
порядку, визначеному галузевими стандартами в сфері охорони здоров’я, а також
відсторонюються від участі в тренуваннях та змаганнях на час самоізоляції або хвороби.

10.4. Обов'язковою умовою для участі учасника в змаганнях, згідно
санітарних та протиепідемічних заходів і медичних рекомендацій є
подання на офіційному бланку, завіреному печаткою результату експрестестування на визначення антигену до вірусу COVID-19. Тестування
учасники проводять самостійно і надають документ про це під час
офіційного зважування. У випадку відсутності даного документу – учасник
не буде допущений до участі у змаганнях.
10.5. Під час перебування у спортивній споруді учасники зобов'язані використовувати
респіратори або захисні маски, крім спортсменів, тренерів, бригади суддів під час
безпосереднього перебування на спортивному майданчику, коментаторів, за умови
дотримання між робочими місцями дистанції 1,5 метра або встановлення роздільних екранів.
10.6. Забороняється знімати маски і будь-яким способом контактувати з іншими
учасниками в приміщеннях спортивної споруди.
10.7. Дозволяється використання місць загального користування (роздягальні, душові)
тільки невеликими групами при дотриманні дистанції в 2 метри. Рекомендується прийняття
душу вдома/у готелі.
10.8. Заборонено обмінюватись особистими речами поміж спортсменами. Повинні
використовуватись виключно одноразові паперові рушники.
10.9. Учасники виходять на спортивний майданчик: 1) розділено за часом; 2) без
супроводу дітей; 3) без груп підтримок; 4) без рукостискань; 5) загальне шикування команд
може бути за умови дотримання дистанції на менше 1,5 метрів між гравцями та арбітрами.

11. Заявки
11.1. Попередні заявки за установленою формою направляються до Федерації
до 10 травня 2021 року на e-mail: uniboy2017@gmail.com Офіційні заявки встановленого
зразка в 1-му примірнику подаються до мандатної комісії в день приїзду команд.
11.2. Поіменні заявки повинні бути завірені печаткою керівника структурних
підрозділів з питань фізичної культури, молоді та спорту областей, м. Києва та лікарем.
11.3. Крім заявки до мандатної комісії на кожного учасника надається: страховий
поліс, паспорт громадянина України, паспорт спортсмена.

12. Медичне забезпечення
12.1. У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових
заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 27.10.2008 № 614, медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється
Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими спортивними
диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями
спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. Для
медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники.
Присутність лікаря із спортивної медицини обов'язкова на змаганнях всіх рівнів.
12.2. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника
головного судді з медичних питань. Всі його рішення в межах компетентності обов'язкові
для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в організаційний комітет
або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт з їх закінченням.

13. Заяви-протести
13.1. Письмова заява-протест може бути подана у зв'язку з грубим порушенням
Правил змагань з універсального бою або наявністю неординарної ситуації. Заява подається
представником (тренером, капітаном) команди інспектору змагань (при відсутності
інспектора змагань) головному судді.
13.2. Заяви-протести подаються відповідно до вимог Правил змагань з універсального
бою не пізніше ніж через 10 хвилин після оголошення. У заяві формулюється причина його
подачі з обов’язковим посиланням на пункт Правил, який був порушений.
13.3. Внесок за розгляд заяви-протесту складає 500,00 (п’ятсот) грн. та вноситься
стороною, яка подає заяву-протест разом із заявою-протестом. Заява-протест без внесення
внеску не розглядається.
13.4. У разі задоволення заяви-протесту внесок повертається стороні, яка його подала
у повному об’ємі.
У разі незадоволення заяви-протесту внесок стороні, яка подала заяву-протест не
повертається.

14. Довідкова інформація
14.1. Змагання проводяться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська,
буд. 81, спортивний комплекс «Поділля», стадіон.
Проїзд: до спортивного комплексу «Поділля».
від залізничного вокзалу 800 метрів пішки за готелем Поділля
з автовокзалу № 1
Маршрутним таксі № 28, 40 до готеля Поділля 400 метрів пішки.
Контакти і телефони:
Чудик Андрій Васильович, тел. +38 098 514 22 87,
ГО «УСФ «Універсальний бій», тел. +38 068 374 86 09.
13.2. За попередніми заявками, учасники змагань можуть приїжджати з близькими та
рідними.
13.3. Ознайомитися з Правилами можна на сайті Федерації: www.uniboy.com.ua у
рубриці: Змагання/Правила/Правила змагань з універсального бою.

Це положення є офіційним запрошенням для участі у змаганнях

