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1. Цілі та завдання
- подальша популяризація універсального бою та розширення географії країнучасниць;
- зміцнення міжнародних спортивних зв'язків та обмін досвідом між
національними федераціями;
- Визначення найсильніших спортсменів світу з універсального бою.
2. Час та місце проведення
Чемпіонат проводиться з 08 до 12 грудня 2021 року.
Адреса проведення змагань: Туреччина, м. Анталія, сел. Білек, вул. Кадрійє,
Айдинбей Квінс Палас.
Програма змагань:
08 грудня:
• 9.00 – приїзд команд, розміщення;
• 11.00-16.00 – мандатна комісія, зважування, жеребкування (розділи лайт та
класика) (проводиться за адресою: Туреччина, м. Анталія, сел. Белек, вул. Кадрійє,
Айдинбей Квінс Палас);
• 17.00-18.00 – спільна нарада Оргкомітету, суддівської колегії та представників
команд. На спільну нараду допускаються: президенти та представники національних
федерацій, офіційні представники делегацій, головні тренери національних збірних
команд країн.
Після закінчення кожного дня змагань проводиться нарада суддівської колегії та
представників команд для затвердження підсумків минулого дня та планів наступного
дня.
09 грудня:
• 10.00-15.30 – попередні поєдинки з універсального бою (розділ лайт) серед усіх
вікових груп учасників;
• 16.00-17.00 – урочисте відкриття Чемпіонату Світу з універсального бою;
• 17.30 – продовження попередніх поєдинків із універсального бою (розділ лайт).
10 грудня:
• 09.30-13.00 – півфінальні поєдинки з універсального бою (розділ лайт) серед усіх
вікових груп учасників;
• 13.00-14.00 – обідня перерва;
• 14.15-16.30 – фінальні поєдинки з універсального бою (розділ лайт) у всіх
вікових групах учасників, після закінчення – нагородження призерів та переможців
Чемпіонату Світу з універсального бою (розділ лайт);
• 18:00 – Конгрес Міжнародної любительської федерації «Універсальний бій»
(FIAU).
11 грудня:
• 10.00-14.00 – попередні поєдинки з універсального бою (розділ класика) у
вікових групах (14-15, 16-17, 18-20, чоловіків та жінок);
• 13.00-14.00 – обідня перерва;
• 14.15 – продовження поєдинків із універсального бою (розділ класика) у вікових
групах (14-15, 16-17, 18-20, чоловіків та жінок);
12 грудня:
• 09.00-13.00 – півфінальні поєдинки з універсального бою (розділ класика) у
вікових групах (14-15, 16-17, 18-20, чоловіків та жінок)
• 13.00-14.00 – обідня перерва;
• 14.15 – фінальні поєдинки з універсального бою (розділ класика) у вікових
групах (14-15, 16-17, 18-20, чоловіків та жінок), після закінчення – нагородження
призерів та переможців Чемпіонату Світу з універсального бою (розділ класика),
офіційне закриття Чемпіонату світу з універсального бою, від'їзд учасників.
3. Керівництво проведення Чемпіонату світу з універсального бою
Загальне керівництво проведення Чемпіонату Світу з універсального бою доручається
Оргкомітет. Безпосереднє керівництво проведення змагань здійснюється головною
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суддівською колегією. Суддівство Чемпіонату проводиться відповідно до Правил змагань з
універсального бою, затверджених на Конгресі Міжнародної люьительської федерації
«Універсальний бій» (FIAU).
Головний суддя Чемпіонату - Ельшан Ісмаїлов (Азербайджан), суддя міжнародної
категорії класу "А".
Головний секретар Чемпіонату – Ігор Звягінцев (Україна), суддя міжнародної
категорії класу "В".
4. Учасники змагань:
Хлопчики (10-11 років).
Вагові категорії: 28 кг, 31 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, +45 кг;
Дівчата (10-11 років).
Вагові категорії: 25 кг, 28 кг, 32 кг, 37 кг, 42 кг, +42 кг;
Юнаки молодшого віку (12-13 років).
Вагові категорії: 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, +55 кг.
Дівчата молодшого віку (12-13 років).
Вагові категорії: 28 кг, 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, +47 кг.
Юнаки середнього віку (14-15 років).
Вагові категорії: 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, + 70 кг.
Дівчата середнього віку (14-15 років).
Вагові категорії: 32 кг, 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, +52 кг.
Юнаки старшого віку (16-17 років).
Вагові категорії: 55 кг, 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, + 80 кг.
Дівчата старшого віку (16-17 років).
Вагові категорії: 37 кг, 42 кг, 47 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, +62 кг.
Юніори (18-20 років).
Вагові категорії: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг, +95 кг.
Юніорки (18-20 років).
Вагові категорії: 45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 70 кг, +70 кг.
Чоловіки (18 років та старше).
Вагові категорії: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 95 кг, +95 кг.
Жінки (18 років та старше).
Вагові категорії: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.
Вік визначається день змагань.
До складу спортивної делегації включаються: 1 керівник, 1-2 тренери, 1-2 судді та
інші офіційні особи за рішенням Президента національної федерації.
Форма одягу спортсменів: кімоно червоного та синього кольору, рукавички для
універсального бою з відкритими пальцями, шолом, борцівки з м'якою підошвою без канта,
щитки на гомілку та підйом стопи, захисна раковина, капа, кросівки для подолання смуги
перешкод. Шолом та рукавички повинні відповідати кольору кімоно. Захисне спорядження
має бути під кімоно. Для жінок додатково спеціальні нагрудники.
Форма одягу суддів: чорні штани, біла сорочка з коротким рукавом, чорний метелик,
м'яке спортивне взуття чорного кольору, чорні шкарпетки, червоні та сині нарукавники.
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5. Умови проведення змагань
Процедура проведення жеребкування та порядок проведення поєдинків
встановлюється (після мандатної комісії та зважування) суддівською колегією, залежно від
кількості учасників у кожній ваговій категорії.
Чемпіонат проводиться як двоборство:
1. Проходження смуги перешкод: у смугу перешкод входить метання ножа з відстані 3
метрів (для хлопчиків та дівчаток (10-11 років), юнаків та дівчат молодшого віку (12-13
років) – метання м'ячика у кошик) та стрільба у мішень (надувна кулька) з пневматичної
зброї з відстані 10-15 метрів. Промах спортсмена при метанні ножа чи стрільбі карається
додатковим подоланням перешкоди, яка передує лінії стрільби і метання ножа (зазвичай,
«тунель»). Якщо при цьому суперник потрапляє в ціль, то йому (суперникові) присуджується
1 бал у другому раунді (за метання та стрілянину окремо). Спортсмен, який фінішував
першим на смузі перешкод з різницею більш ніж 10 секунд, отримує додатково преміальну
оцінку в 1 бал, який зараховується йому у 2-й раунд, за кожні наступні 5 секунд переваги –
нараховується додатково 1 бал.
Якщо учасник, який фінішував другим, відстав від першого учасника більш ніж на
50% його часу проходження смуги, він знімається із змагань, а його супернику
присуджується чиста перемога. Виграш смуги зараховується як один виграний раунд.
2. Бій на рингу або на татамі:
Хлопчики (10-11 років) – 2 раунди по 1 хвилині чистого часу на всіх етапах змагань;
Дівчатка (10-11 років) - 2 раунди по 45 секунд чистого часу на всіх етапах змагань;
Юнаки (12-13 років) – 2 раунди по 1,5 хвилин чистого часу на всіх етапах змагань;
Дівчата (12-13 років) – 2 раунди по 1 хвилині чистого часу на всіх етапах змагань;
Юнаки (14-15, 16-17 років), юніори (18-20 років), чоловіки – всі поєдинки (розділ
лайт), а також попередні поєдинки (розділ класика) – 2 раунди по 2 хвилини чистого часу.
Півфінальні та фінальні поєдинки (розділ класика) – 4 раунди по 2 хвилини чистого часу;
Дівчата (14-15, 16-17 років), юніорки (18-20 років) – 2 раунди по 1,5 хвилини чистого
часу на всіх етапах змагань;
Жінки – 2 раунди по 2 хвилини чистого часу на всіх етапах змагань.
3. Змагання у розділах лайт та класика проводяться за олімпійською системою з
вибуттям після першої поразки.
Якщо у ваговій категорії буде 3 учасники, то змагання в цій вазі можуть бути
проведені за круговою системою.
Якщо у двох, наступних одна за одною, вагових категоріях виявиться по 1-2 людини,
всі вони можуть бути об'єднані в одну – більш важку вагову категорію. Таке рішення під час
проведення жеребкування має бути ухвалено та затверджено протоколом спільної наради
суддівської колегії Чемпіонату та офіційних керівників спортивних делегацій країн-учасниць
Чемпіонату.
Особливості проведення поєдинків у розділі лайт (вікові категорії юнаки та
дівчата (14-15, 16-17 років), юніори та юніорки (18-20 років), чоловіки та жінки)
У поєдинках у розділі лайт спортсмени проводять поєдинок тільки стоячи без
боротьби лежачи. Після проведення кидка, спортсменів піднімають у стійку та раунд триває.
Якщо спортсмен набирає на 10 балів і більше, ніж у противника, то раунд достроково
закінчується і він оголошується переможцем у поєдинку. Якщо спортсмен проводить чистий
кидок – будь-який кидок на спину, то поєдинок припиняється і йому присуджується чиста
перемога у поєдинку.
Оцінка технічних дій проводиться відповідно до Правил змагань.
Загальна перемога у двоборстві присуджується спортсмену, який здобув дострокову
перемогу на смузі перешкод або в боротьбі на рингу, а якщо цього не сталося – виграв 2
раунди з 3.
Якщо спортсмен виграє 2 перші раунди - на смузі перешкод і перший раунд на рингу,
то поєдинок припиняється і йому присуджується перемога.
Особливості проведення поєдинків серед хлопчиків та дівчаток (10-11 років),
юнаків та дівчат молодшого віку (12-13 років)
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Смуга перешкод для цієї вікової категорії складається з елементів, передбачених
окремим розділом Правил змагань з універсального бою. Поєдинки проводяться на татамі з
урахуванням вимог окремого розділу Правил змагань із універсального бою.
6. Визначення переможців
Переможець фінальної зустрічі посідає перше місце, який програв - друге, півфінальні
зустрічі, що програли, займають треті місця. Місця інших спортсменів визначаються
відповідно до того, у якому колі вони закінчили змагання. Ті, хто програв у ¼ фіналу ділять з
5 по 8 місце, нижче 8-го місця не визначаються.
У вагових категоріях, у яких місця розігрувалися за круговою системою, переможець
та призери визначаються за найбільшою кількістю перемог, за взаємною зустріччю між
претендентами на одне місце, за кількістю перемог, за найменшою кількістю штрафних очок
тощо.
Для визначення переможців та призерів у неофіційному командному заліку серед
країн учасниць встановлюються оціночні показники особистих результатів спортсменів: І
місце – 8 балів, ІІ місце – 5 балів, ІІІ місце – 3 бали, 5-8 місце – 1 бал.
7. Нагородження
Чемпіони та призери нагороджуються медалями та дипломами.
Команди-призери нагороджуються кубками.
Якщо в будь-якій ваговій категорії братимуть участь спортсмени з не менше 16 країн,
то спортсмен, який посяде перше місце в цій ваговій категорії, отримає десять тисяч
турецьких призових лір від Міжнародної аматорської федерації «Універсальний бій».
Усім командам мати з собою два національні прапори та гімн країни на CD для
церемонії відкриття, закриття та нагородження.
Кожна національна команда має бути у формі своєї країни.
8. Умови проживання
Вартість проживання в готелі Айдинбей Гуеєнс Палас складає 50 доларів США на
добу за особу.
9. Акредитація (стартовий внесок) на змаганнях
Акредитація (стартовий внесок) кожного спортсмена на змаганнях становить 50
доларів США. Спортсмен може брати участь в одному або обох розділах (лайт, класика) – де
це не забороняється правилами у зв'язку з віком, сума стартового внеску від цього не
змінюється.
10. 3аявки
Учасники, які прибули згідно з викликом, зобов'язані подати до мандатної комісії
через свого представника або особисто заявку у двох примірниках, документи, що
засвідчують їхню особу, а також страховий поліс на кожного спортсмена.
Заявки заповнюються російською або англійською мовою окремо для кожного розділу
(лайт, класика) у порядку зростання вікових груп та вагових категорій. У заявці обов'язково
мають бути зазначені число, місяць, рік народження та вікова група спортсмена.
11. Заяви – протести
Письмова заява-протест може бути подана у зв'язку з грубим порушенням Правил
проведення змагань із універсального бою або присутності неординарної ситуації. Заявипротести подаються відповідно до вимог Правил проведення змагань із універсального
бою. Розмір внеску за розгляд заяви-протесту становить 100 доларів США та вноситься
стороною, яка подає заяву-протест разом із самою заявою-протестом. Заява-протест без
внесення внеску не розглядається. У разі задоволення заяви-протесту внесок повертається
стороні, яка її подала. У разі незадоволення заяви-протесту внесок не повертається і йде до
фонду суддівської колегії Чемпіонату світу.
Згідно з міжнародною конвенцією та підписаними антидопінговими правилами між
Міжнародною аматорською федерацією «Універсальний бій» та World Anti-Doping Agency
(WADA), під час Чемпіонату світу будуть проведені допінг тести офіцерами WADA.
12. Додаткові вимоги
Усім командам мати з собою два національні прапори та гімн країни на цифровому
носії (флешці) для церемонії відкриття, закриття та нагородження.
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Попередні заявки учасників Чемпіонату необхідно надіслати до 15 листопада 2021
року на електронну адресу: info@unifight.net.
Проїзд, харчування, проживання команд та представників – за рахунок організацій,
що відряджають. Харчування та проживання суддів Чемпіонату – за рахунок Оргкомітету
Чемпіонату.
Контактні телефони з приводу поселення та проживання:
+99 455 207 4001 Ельшан Ісмаїлов,
+99 455 515 3054 Азер Гасанів.
Це Положення є офіційним запрошенням на змагання.
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