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________________________ С. І. Федоров 

                                                       

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення чемпіонату світу з хортингу серед молодших юнаків, юнаків, 

кадетів, юніорів та дорослих у розділах «Двобій», «Сутичка», «Форма», 

«Показовий виступ» 

 
1. Мета і завдання 

 

Змагання проводяться відповідно до календарного плану спортивних заходів Всесвітньої 

Федерації Хортингу на 2020 р. з метою: 

- розвитку і популяризації виду спорту хортинг у світі; 

- підвищення спортивної майстерності учасників; 

- розвитку спортивно-методичних зв'язків між організаціями; 

- виявлення найсильніших спортсменів з хортингу; 

- зміцнення спортивної дружби серед учасників змагань. 

 

2. Час і місце проведення змагань 

 

Чемпіонат світу з хортингу серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих у 

розділах «Двобій», «Сутичка», «Форма», «Показовий виступ» проходитиме з 21 до 26 квітня  

2020  року у м. Анталія, Туреччина. 

Приймає та розміщує: готель  Banana Beach Hotel 4* (Cumhuriyet, Atatürk Bulvarı, Sanat Okulu 

Cd., 07425 Alanya/Antalya, Турція) - https://www.bananabeachotel.com/ 

Безпосереднє місце проведення чемпіонату світу на території готелю. 

 
 

 

https://www.bananabeachotel.com/


 

 

3. Організатори та провідні організації 

Організатори: 

- Всесвітня Федерація Хортингу (World Horting Federation – WHF) – www.horting.world 

- Благодійний фонд розвитку хортингу – www.horting.foundation. 

Організаційний комітет: 

- голова організаційного комітету – Федоров Станіслав Ігорович - тел.: +38-063-962-20-29 моб., 

+38-095-914-46-84 моб., е-mail: hortingaparat@gmail.com. 

З усіх питань організації трансферу з аеропорту, проживання звертатися до голови 

організаційного комітету. 

 

4. Програма змагань 

 

Чемпіонат світу з хортингу серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих у 

розділах «Двобій», «Сутичка», «Форма», «Показовий виступ» 21 по 26 квітня 2020 року, у м. Анталія, 

Туреччина  

21 квітня 2020 року 

Приїзд команд.  

16:00 – 19:00 - засідання Суддівської Колегії, суддівський семінар (конференц-зал); 

22 квітня 2020 року 

09:00-12:00 – суддівсько-тренерський семінар (розділи «Форма», «Показовий виступ») 

13:00-16:00 – суддівсько-тренерський семінар (розділ «Двобій») 

17:00-20:00 – суддівсько-тренерський семінар (розділ «Сутичка») 

23 квітня 2020  року 

09:00 – 12:00 - зважування, засідання мандатної комісії 

10:00 – 13:00 - виступи у розділах «Показовий виступ», «Форма»; 

13:00 – 15:00 - виступи у розділі «Сутичка» 

15:00 – 15:30 - обідня перерва;  

16:00 – 19:00 – виступи у розділі «Сутичка» 

24 квітня 2020 року 

09:00 – 15:00 – виступи у розділі «Двобій»; 

15:00 – 15:30 - обідня перерва;  

15:30 – 16:00 – ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ З ХОРТИНГУ 

16:00 – 19:00 - виступи у розділі «Двобій»; 

25 квітня 2020 року 

10:00 – 13:00 – фінальні виступи у розділі «Двобій» 

14:00 – 15:00- нагородження призерів у розділах  «Показовий виступ»,«Форма», «Сутичка», 

«Двобій» 

26 квітня 2020 року 

10:00 – 19:00 – Організована культурна програма 

19:00 - Роз’їзд учасників змагань 

27 квітня 2020 року 

Роз’їзд учасників змагань 

 

5. Вимоги до учасників змагань і умови їхнього допуску 

5.1. Умови, що визначають допуск організацій і спортсменів до змагань: 

5.1.1. До участі в змаганнях допускаються збірні команди країн світу, які представляють будь-

які організації бойових мистецтв, що визнають чинні Міжнародні правила змагань з хортингу;  

5.1.2. Кожний учасник змагань на мандатній комісії повинен представити наступні документи: 

mailto:hortingaparat@gmail.com


свідоцтво про народження, загальногромадянський або закордонний паспорт; 

розписка від учасника змагань (Додаток).   

5.2. Учасникам на день змагань повинно виповнитись: молодшим юнакам і дівчатам 8 років, 

молодшим юнакам і дівчатам 10 років, юнакам та дівчатам 12 років, кадетам і кадеткам 14 років, 

юніорам і юніоркам 16 років, чоловікам і жінкам 18 років. 

5.3. Учасники змагаються у спортивній формі та захисному спорядженні згідно «Міжнародних 

Правил змагань з хортингу». 
 

6. Змагання у розділах «Двобій», «Сутичка» 

 Змагання проводяться за Міжнародними правилами змагань з хортингу в розділах «Двобій», 

«Сутичка» за ваговими категоріями. 

6.1. Схема проведення двобоїв:                                          

6.1.1. Змагання проводитися за методом прямого вибування (олімпійська система) - з 

вибуванням тих, хто програв, після однієї поразки. Учасники змагань, які програли поєдинок за вихід 

у фінал, беруть участь у поєдинках за третє місце. 

6.1.2. Змагання особисті проводяться окремо для учасників чоловічої та жіночої статі. 

6.2. Вагові категорії:  

Молодші юнаки та дівчата 8-9 років 

1 Легка До 25 кг До 25 кг 

2 Середня 25-30 кг 25-30 кг 

3 Напівважка 30-35 кг 30-35 кг 

4 Важка 35-40 кг 35-40 кг 

5 Суперважка понад 40 кг понад 40 кг 

Юнаки та дівчата 10-11 років 

1 Найлегша До 30 кг До 30 кг 

2 Легка 30-35 кг 30-35 кг 

3 Середня 35-40 кг 35-40 кг 

4 Напівважка 40-45 кг 40-45 кг 

5 Важка 45-50 кг 45-50 кг 

6 Суперважка Понад 50 кг Понад 50 кг 

Юнаки та дівчата 12-13 років 

1. Найлегша до 35 кг до 35 кг 

2. Легка 35-40 кг 35-40 кг 

3. Напівсередня 40-45 кг 40-45 кг 

4. Середня 45-50 кг 45-50 кг 

5. Напівважка 50-55 кг 50-55 кг 

6. Важка 55-60 кг 55-60 кг 

7. Суперважка Понад 60 кг Понад 60 кг 

Кадети та кадетки 14-15 років 

1. Найлегша До 45 кг До 40 кг 

2. Легка 45-50 кг 40-45 кг 

3. Напівсередня 50-55 кг --//-- 

4. Середня 55-60 кг 45-50 кг 

5. Напівважка 60-65 кг 50-55 кг 

6. Важка 65-70 кг 55-60 кг 

7. Суперважка Понад 70 кг Понад 60 

Юніори та юніорки 16-17 років 

1. Найлегша До 50 кг до 45 кг 

2. Напівлегка 50-55 кг 45-50 кг 

3. Легка 55-60 кг 50-55 кг 

4. Напівсередня 60-65 кг --//-- 

5. Середня 65-70 кг 55-60 кг 

6. Напівважка 70-75 кг 60-65 кг 

7. Важка 75-80 кг 65-70 кг 

8. Суперважка Понад 80 кг понад 70 кг 



 

 
Чоловіки та жінки 18 років і старше 

1. Найлегша до 55 кг до 50 кг 

2. Легка 55 - 60 кг 50 - 55 кг 

3. Напівлегка 60 - 65 кг 55 - 60 кг 

4. Перша на півсередня 65 - 70 кг 60 - 65 кг 

5. Друга на півсередня 70 - 75 кг --//-- 

6. Середня 75 - 82 кг 65 - 70 кг 

7. Напівважка 82 - 90 кг 70 - 76 кг 

8. Важка 90 - 98 кг 76 - 82 кг 

9. Суперважка понад  98 кг понад  82 кг 
 

6.3. Тривалість двобою 

6. Дорослі 

18 і старше 

років 

 

3 хв. 

 

3 хв. 

 

1 хв. 

 

3 хв. 

 

3 хв. 

1 хв. далі 

до першої 

оцінки 

 

 6.4.  Екіпірування спортсмена-учасника у розділі «Двобій» 

6.4.1. Молодші юнаки і дівчата 8 - 9; 10 - 11 років; 

а) Юнаки - протектори гомілки і підйому стопи, паховий захисний протектор, тканинний фіксатор 

колінного суглобу /за бажанням учасника/, шолом, спортивні малі рукавиці з відкритими пальцями. 

б) Дівчата - протектори гомілки і підйому стопи, тканинний фіксатор колінного суглобу /за бажанням 

учасника/, шолом, спортивні малі рукавиці з відкритими пальцями. 

6.4.2. Юнаки і дівчата 12 - 13 років; 

а) Юнаки - протектори гомілки і підйому стопи, паховий захисний протектор, тканинний фіксатор 

колінного суглобу /за бажанням учасника/, шолом, спортивні малі рукавиці з відкритими пальцями. 

б) Дівчата - протектори гомілки і підйому стопи, нагрудний захисний протектор, паховий захисний 

протектор, тканинний фіксатор колінного суглобу /за бажанням учасника/, шолом, спортивні малі 

рукавиці з відкритими пальцями. 

 

 

№ 

 

 

Вікова група 

Перший раунд 

"СИЛА" 

Міжра-

ундова 

перерва 

Другий раунд 

"ЧЕСТЬ" 

Вирі-

шальний 

третій 

раунд 

"Pride 

Round" 

Відбір-

кові 

поєдин-

ки 

Напівфі-

нальні і 

фінальні 

поєдинки 

Відбір-

кові 

поєдин-

ки 

Напівфі-

нальні і 

фінальні 

поєдинки 

1. Молодші 

юнаки і 

дівчата 

8 - 9 років 

 

1 хв. 

 

1,5 хв. 

не 

призна-

чається 

 

1 хв. 

 

1,5 хв. 

 

1 хв. 

2. Молодші  

юнаки і 

дівчата 

10 - 11 років 

 

1,5 хв. 

 

2 хв. 

не 

призна-

чається 

 

1,5 хв. 

 

2 хв. 

 

1 хв. 

3. Юнаки і 

дівчата  

12-13 років 

 

1,5 хв. 

 

2 хв. 

не 

призна-

чається 

 

1,5 хв. 

 

2 хв. 

 

1 хв. 

4. Кадети і 

кадетки 

14-15 років 

 

2 хв. 

 

2,5 хв. 

 

1 хв. 

 

2 хв. 

 

2,5 хв. 

1 хв. далі 

до першої 

оцінки 

5. Юніори і 

юніорки 

16 - 17 років 

 

2,5 хв. 

 

3 хв. 

 

1 хв. 

 

2,5 хв. 

 

3 хв. 

1 хв. далі 

до першої 

оцінки 



 

6.4.3. Кадети і кадетки 14-15 років; 

а) Кадети - паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи, тканинний фіксатор колінного 

суглобу /за бажанням учасника/, шолом /дозволяється із закритим підборіддям/, капа, тканинні 

спортивні бинти на кулак та зап'ястя, рукавиці 10 унцій. 

б) Кадетки - протектори гомілки і підйому стопи, нагрудний захисний протектор, паховий захисний 

протектор, тканинний фіксатор колінного суглобу /за бажанням учасника/, шолом, спортивні малі 

рукавиці з відкритими пальцями. 

6.4.4. Юніори і юніорки 16 - 17 років; 

а) Юніори - паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи, тканинний фіксатор колінного 

суглобу /за бажанням учасника/, шолом /дозволяється із закритим підборіддям/, капа, тканинні 

спортивні бинти на кулак та зап'ястя, рукавиці 10 унцій. 

б) Юніорки - протектори гомілки і підйому стопи, нагрудний захисний протектор, паховий захисний 

протектор, тканинний фіксатор колінного суглобу /за бажанням учасника/, шолом, спортивні малі 

рукавиці з відкритими пальцями. 

6.4.5. Чоловіки та жінки 18 і старше років; 

а) Чоловіки - змагальний костюм – шорти хортингу темно-синього кольору з каліграфічною емблемою 

„хортинг” на лівій холоші та майка темно-синього або жовтого кольору з каліграфічною емблемою 

„хортинг” на лівій стороні грудей, паховий протектор, капа, рукавиці 10 унцій. Протектори гомілки 

і підйому стопи (чулки) дозволяються починаючи з другого кола змагань з дозволу головного лікаря 

змагань. 

б) Жінки - змагальний костюм – хортовка (куртка та брюки) з каліграфічною емблемою „хортинг” на 

лівій стороні грудей, протектор грудей (у формі „чашок”) з відкритим животом, що вдягається під 

футболку темно-синього кольору, протектори на гомілки та ступні (панчохи), паховий  протектор. 

6.5. Офіційна суддівська форма: біла сорочка з довгим рукавом та емблемою Всесвітньої 

Федерації Хортингу на кишені, темно-синій метелик середнього розміру, брюки чорного кольору, 

шкарпетки чорного кольору. Кожен боковий суддя при прийнятті рішення про оцінку дії спортсмена 

жестикуляцію руки супроводжує звуковим сигналом особистого суддівського свистка. 

7. Змагання у розділі «Форма»  

 Змагання в розділі «Форма» проводяться серед молодших юнаків, юнаків (8-9 р.р.; 10-11 р.р.; 

12-13 р.р.), кадетів (14-15р.р.), юніорів (16-17 р.р.), дорослих (18 р. і старше) у трьох розрядах:  

- особистий розряд - форму виконує один учасник від однієї команди окремо серед чоловіків 

і жінок; 

- парний розряд - форму виконують два учасники від однієї команди жіночої, чоловічої та 

змішаної пари окремо; 

- командний розряд - форму виконує команда у складі п'яти чоловік від однієї команди без 

врахування статі. 

Допуск учасників до змагань в розділі "Форма" - "Form", їх права і обов'язки визначаються 

згідно Правил, затверджених Міжнародною федерацією хортингу. До участі в змаганнях в розділі 

«Форма» в парному та командному розряді серед дорослих допускаються спортсмени 16-17 років.  

До участі в змаганнях в розділі «Форма» в парному та командному розряді серед юніорів 

допускаються спортсмени 14-15 років. 

 Змагання проводяться в три кола. Під час змагань учасники повинні виконати в перших двох 

колах зазначені в Положенні дві обов'язкові форми. В третьому колі учасники виконують одну 

форму на власний вибір відповідно до Програми розділу "Форма". 

У першому колі учасники виступають у порядку, визначеному жеребкуванням. 



В другому і третьому колах учасники виступають у порядку, визначеному сумою набраних 

балів (найменша сума — перший і далі по зростанню.) 

7.1. Обов’язкові «форми» 1 коло:  

1. Форма «Друга захисна» 

2. Форма «Друга атакуюча»  

7.2. Обов’язкові «форми» 2 коло:  

1. Форма «Третя захисна» 

2. Форма «Третя атакуюча» 

7.3. Вільний вибір «форми» 3 коло: 

       1.  Форма «Інструкторська захисна»  

       2.  Форма «Інструкторська атакуюча». 

7.4. Екіпірування спортсмена-учасника у розділі «Форма» 

      Змагальний костюм - хортовка з каліграфічною емблемою „хортинг” на лівій стороні грудей. 
 

8. Змагання у розділі «Показовий виступ»  
 

 Змагання у розділі "Показовий виступ" - проводяться у трьох розрядах для вікових категорій 

кадети, юніори та дорослі:  

- особистий розряд (показовий виступ виконує один учасник від однієї команди); 

- парний розряд (показовий виступ виконують виконують два учасники від однієї команди жіночої, 

чоловічої та змішаної пари окремо); 

- командний розряд (показовий виступ виконує команда у складі п'ять чоловік від однієї команди). 

 Для вікових категорій юнаки і дівчата змагання у розділі "Показовий виступ" - 

проводяться тільки в парному розряді (без врахування статі). 

8.1. Учасники змагань у розділі «Показовий виступ» 

 У змаганнях можуть приймати участь всі спортсмени однієї команди без урахування ступеня 

(ранку). Учасникам у особистому та парному розрядах дозволено використовувати асистентів. До 

участі в показових змаганнях в парному та командному розряді серед чоловіків та жінок допускаються 

спортсмени 16-17 років.  

До участі в змаганнях в розділі «показовий виступ» в парному та командному розряді серед 

юніорів допускаються спортсмени 14-15 років. 

 При підготовці та демонстрації показових виступів в усіх розрядах змагань дозволяється 

використовувати наступні засоби та предмети захисту і самооборони: 

- розбивання твердих предметів; 

- прийоми хортингу та бойові комплексні комбінації із імітаційною зброєю та без неї; 

- елементи навчальних форм; 

- музичний супровід; 

- захисне екіпірування; 

- не бойову вогнепальну та незагострену імітаційну холодну зброю (ножі, шаблі, тощо); 

- дерев'яні жердини, палки, перетини, дошки для розбивання та інші столярні вироби; 

- цеглини, черепицю, гіпсові та шлакоблоки, інші будівельні матеріали; 

- паперові та тканинні вироби; 

- вигуки, речові промови, оплески, овації, іншу емоційну та звукову командну підтримку; 

- дозволену та заборонену техніку хортингу та інших видів одноборств, що має демонстраційний 

характер; 

- додаткові приладдя та конструкції для демонстрації сцен виступів; 

- інші засоби, які не несуть небезпеки та погрози отримання ушкоджень учасників та глядачів. 

 

 



8.2. Екіпірування спортсмена-учасника у розділі «Показовий виступ» 

 Змагальний костюм спортсмена у розділі "Показовий виступ" може бути - шорти хортингу 

темно-синього кольору з каліграфічною емблемою „хортинг” на лівій халоші та хортовка або майка з 

каліграфічною емблемою „хортинг” на лівій стороні грудей. Форма одягу спортсменів показової 

команди може бути комбінована з варіантів спеціалізованої спортивної уніформи хортингу. 

8.3. Умови визначення переможців у розділі «Показовий виступ» 

 Переможці у розділі «Показовий виступ» визначаються зі складу учасників в особистому 

розряді серед чоловіків та жінок окремо. Пари і команди можуть формуватися незалежно від статі. 
 

9. Нагородження 

9.1. Спортсмени, які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами Всесвітньої Федерації 

Хортингу відповідних ступенів і медалями організаторів змагань. Спортсмени, яких визнали за 

рішенням колегії суддів змагань кращими по техніці роботи, кращими в показнику волі до перемоги 

нагороджуються пам’ятними призами. 

9.1.1. У загальнокомандному заліку визначаються країни переможці, які нагороджуються 

кубками відповідних ступенів. 

9.2. Спонсори й інші організації можуть установлювати додаткові призи.  

10. Фінансові витрати 

Витрати на організацію проведення змагань (нагородження переможців і призерів, харчування 

суддівської колегії, оренда місця змагань та допоміжних приміщень, штабу змагань та оргтехніки, 

оренда хорту, оплата канцтоварів, медикаментів, лікарського та обслуговуючого персоналу, 

друкування афіш та іншої атрибутики до змагань, розміщення реклами, транспортні та інші видатки 

по організації змагань) здійснюються за рахунок Всесвітньої Федерації Хортингу, зацікавлених 

установ, організацій та спонсорів. 

Витрати на відрядження учасників, тренерів-представників, суддів (проїзд в обох напрямках, 

розташування, харчування, збереження заробітної плати, благодійні безповоротні внески за участь  у 

змаганнях) – за рахунок коштів організацій, що відряджають.  

 Внесок учасника чемпіонату світу становить 20 (двадцять) євро за виступ в кожному 

розділі змагань.  

 

11. Підготовка спортивних споруд 

 Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. 

 Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при проведенні змагань 

здійснює робоча комісія, яка створюється оргкомітетом змагань та затверджується офіційним 

делегатом Міжнародної Федерації Хортингу. 

 Власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань зобов'язаний подати 

до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання вимог, передбачених цим 

пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне 

за собою відповідальність. 

 

12. Медичне забезпечення 

  Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. 

Присутність лікаря із спортивної медицини обов`язкова на змаганнях всіх рівнів. 

 

13.  Заявки 

Для отримання запрошень на змагання необхідно надати наступну інформацію про 

спортсменів, суддів, тренерів та супроводжуючих осіб, які будуть брати участь у чемпіонаті світу: 

- прізвище, ім'я по-батькові (контактний телефон спортсмена); 

- число, місяць, рік народження;  

- яку країну і яке місто представляє; 

- адреса проживання; 



- ксерокопія закордонного паспорту; 

- розділ змагань, вікова та вагова категорія. 

Вказані дані про спортсменів, суддів, тренерів та супроводжуючих осіб надати до 01.04.2020 р. за 

адресою е-mail: hortingaparat@gmail.com. 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ СПОРТСМЕНІВ ОБОВ’ЯКОВО НА ПЛАТФОРМІ HORTING.ONLINE 

 

 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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РОЗПИСКА 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серія _______________ номер______________________________ 

Виданий _______________________________________________________ дата видачі______________ 

  

 

у випадку одержання мною травм на чемпіонаті світу з хортингу 

серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та дорослих у розділах «Двобій», «Сутичка», 

«Форма», «Показовий виступ» що відбудеться  21-26 травня 2020, претензій до організаторів 

турніру й тренерському складу не маю. 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 2020 року                           _________________ /__________________/ 
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