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І. Загальні положення 

 

1. Правила спортивних змагань з французького боксу Сават (далі - 

Правила) визначають основні засади організації та проведення спортивних 

змагань з французького боксу Сават, що проводяться на території України. 

2. Ці Правила розроблені відповідно до Правил змагань Міжнародної 

Федерації французького боксу Сават та доповнені Українською Федерацією 

Французького Боксу «Сават» (далі УФФБС). 

          3. Спортивні змагання з французького боксу Сават проводяться з метою: 

1) подальшого розвитку французького боксу Сават та його популяризації в 

державі, зміцнення здоров'я населення, широкого залучення молоді до спорту; 

2) популяризації фізичної культури і французького боксу Сават,  пропаганди 

здорового способу життя; 

3) виявлення найсильніших спортсменів для формування національної збірної 

команди України; 

4) визначення рейтингу найкращих спортсменів; 

5) відбору талановитих спортсменів і створення резерву з молодих спортсменів 

для збірної команді Украйни; 

6) обміну досвідом серед спортсменів, тренерів; 

7) підвищення спортивної майстерності спортсменів; 

8) покращення методів та практики суддівства. 

          4. Право внесення змін до Правил належить суддівській комісії УФФБС. 

В разі внесення Міжнародною Федерацією Сават та Європейською 

Конфедерацією Сават змін до Правил УФФБС розробляє і подає Міністерству 

молоді та спорту України пропозиції щодо відповідних змін для подальшого 

узгодження і затвердження. 

          5. Терміни, скорочення, визначення: 

FISav  - Міжнародна Федерація Сават; 

CESav  - Європейська Конфедерація Сават; 

SAVATE-PRO- змагання з САВАТ-ПРО - FISav Savate-Pro. 
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        6. Антидопінговий контроль у французькому боксі Сават здійснюється 

відповідно до Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті» та 

Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті. 

         7.Прийняття рішень, що не передбачені цими Правилами: 

1)  не можуть суперечити цим Правилам; 

2)  суперечки стосовно тлумачень Правил вирішуються на засіданні суддівської 

комісії УФФБС. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ                                                        

1. Категорії змагань 

          1. У спортивних змаганнях беруть участь атлети різних вікових та 

вагових категорій в залежності від статі та розділів змагань - вільний бій  

(Ассо) та бій (Комба). 

 

2. Види та система змагань 

Спортивні змагання проводяться за одною з систем. 

1. З вибуванням  учасника або команди після першої поразки - олімпійська 

система (Додаток 6). 

         2. З вибуванням  учасника або команди, як правило, після другої поразки - 

колова система (Пул).  

Колова система застосовується на змаганнях серед спортсменів (юніорів 

та дорослих). 

        3. За коловою системою проводяться тільки командні змагання для юніорів 

та дорослих. У таких змаганнях учасник  має не більше двох поразок.  

В залежності від виду і рангу змагань  напередодні проводять кваліфікаційні 

або відбіркові змагання, які можуть проводитися окремо від проведення 

фіналів, або безпосередньо перед ними. В разі їх проведення окремо від фіналів 

попередні етапи вважаються офіційними змаганнями федерації і включаються 

до  календарного плану спортивних змагань на відповідний рік. 
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3. Попередні двобої 

1. Попередні двобої можуть бути організовані  за коловою системою.  

Кількість двобоїв для атлета в день не може перевищувати трьох. Попередні 

двобої проводяться у ринзі із застосуванням необхідних засобів  захисту 

(шолом, захист гомілки). Формула попередніх двобоїв складається з 3 раундів 

по 2 хвилини з хвилинною перервою для всіх категорій учасників. Додаткові 

раунди не призначаються. 

2. Мета попередніх двобоїв - визначення фіналістів. Фінальні двобої  

серед чоловіків проводяться за формулою: 5 раундів по 2 хвилини,  серед жінок 

і юніорів - 4 раунди по 2 хвилини з хвилинною перервою. 

 У разі проведення фіналу того ж дня, що й півфінальні поєдинки, у яких 

брав участь спортсмен, для цього спортсмена за рішенням Головного судді 

змагань кількість фінальних раундів може бути обмежена. 

        3. У разі проведення змагань за коловою системою застосовується шкала 

оцінок залежно від результату:      

1) перемога            ……………...           3 очка; 

2) нічия                   ………………         2 очка; 

3) поразка              ……………....          1 очко; 

4) невихід на бій  ……………...            0 очок; 

5) дискваліфікація …………….          - 1 очко ( Комба);  

6) дискваліфікація …………….          - 1 очко ( Ассо).  

4. У разі програшу глибоким (у термін відновлення більше 10 секунд) 

нокаутом від удару в голову ( Комба) за коловою системою спортсмен не має 

права боксувати в наступному поєдинку. 

5. Спортсмен у півфіналі, проводить поєдинок за олімпійською системою. 

6. Фіналісти визначаються за найбільшою кількістю набраних очок (балів). 

У разі рівності очок в ході визначення фіналістів суддями може бути 

використаний пільговий порядок: 

1) переможець двобою; 

2) атлет, що має найменшу кількість попереджень протягом двобоїв; 
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3) атлет, який має найбільшу кількість перемог; 

4) атлет, який на даний час має меншу вагу;  

5) в разі рівності з урахуванням вище перелічених пунктів 

між атлетами проводять жеребкування.  

Атлети перед виходом на ринг представляють Головному судді змагань 

або старшому судді по рингу (у разі використання декількох рингів), судді при 

учасниках для перевірки спортивне обладнання:  

1) спортивне взуття "боксерки"; 

2) захисні накладки для гомілки – гетри;  

3) боксерські рукавички відповідної  ваги (унції);  

4) шолом;  

5) бинти на руки, на яких суддя розписується, після чого спортсмен не має 

права будь-що додавати до цих бинтів під загрозою дискваліфікації. 

Якщо атлет (його представник) не попередив Головного суддю змагань 

щодо невиходу на ринг, Головний суддя змагань приймає рішення щодо 

припинення участі його у  змаганнях. 

  Атлету не вручаються ніякі титули і нагороди,  якщо він жодного разу не 

виходив на двобій з суперниками за винятком членів національної збірної 

України з французького боксу  Сават, якщо в їх ваговій категорії не виявилося 

суперника або він відмовився від двобою. 

    

4. Види, розділи, категорії змагань  

       1.  Вільний двобій (Ассо) - зустріч, під час якої забороняється наносити 

супернику удари у повну силу під загрозою дискваліфікації. Стан суперника 

"поза бою" (нокдаун, нокаут) під час вільного бою не передбачається. 

Суддівство під час вільного бою проводиться з використанням системи 

подвійних оцінок, у якій ведеться облік  технічної майстерності і стилю,   

показаних учасником (учасницею), та  кількості і точності нанесених ударів. 

2. Двобій ( Комба) - форма зустрічі, під час якої дозволяється наносити 

супернику удари у повну силу. У цьому виді двобою передбачається і 
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дозволяється стан "поза бою" (нокдаун, нокаут). Під час суддівства двобою до 

уваги  беруться техніка, точність, результативність ударів, бойові якості 

учасників. Залежно від статі учасників і рівня продемонстрованих техніки та 

вміння вести хід змагання розрізняють поєдинки двох категорій: 

         1) другої (Пре-Комба), під час якого використання шолому і гетрів 

обов’язкове, суддівство ведеться за системою подвійних оцінок, у якій 

беруться до уваги володіння технікою,  його бойові якості і результативність; 

ця категорія двобоїв може проводиться у випадку попередніх (відбіркових)  

двобоїв яких за день може бути до трьох; 

2) першої (Комба) - використання шолома і гетрів заборонено. Суддівство 

ведеться за одною системою - хто сильніший,  використовується та ж система 

подвійних оцінок,  ця категорія двобоїв може використовуватися в разі 

проведення турнірних фіналів, Галла-турнірів, турнірів для титулованих 

спортсменів - Сават-Про або матчевих зустрічей між клубами. 

 

5. Заборонені двобої 

У змаганнях з вільного двобою (Ассо) або двобою (Комба) заборонені 

зустрічі між чоловіком і жінкою, зустрічі з участю більше двох осіб. 

1. Хід двобоїв. Під час змагань зустріч двох суперників проводиться за 

періодами (раундами), перерви між якими  називаються хвилинами відпочинку. 

2. Згідно з Правилами  кожна зустріч має відбуватися від двох до п’яти 

раундів тривалістю одна, півтори хвилини або дві хвилини "чистого" часу 

двобою (зупинки за командою арбітра (рефері) вираховуються). 

Тривалість двобою залежить від вікової категорії учасників.  

 3. Раунди розділяються перервами у одну хвилину. Арбітр (рефері) не 

може використовувати хвилини відпочинку для  висловлення зауважень.  

Зауваження можуть бути висловлені під час зупинок раунду. 

4. Неминучі зупинки під час раундів: в разі розстібнутої, розв’язаної або 

пошкодженої однієї з частин спорядження учасника (рукавиця, взуття, 

боксерський бандаж, шолом, гетри тощо), коли арбітр (рефері) зупиняє зустріч і 
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вимагає від секунданта допомогти у   найкоротший час поновити або замінити 

її. 

В усіх випадках хронометрист веде облік витраченого часу, облік часу 

зустрічі поновлюється з того моменту, коли її було призупинено. 

5. Арбітр (рефері) має право призупинити зустріч в разі виникнення 

непередбачених обставин. 

6. У будь-якому разі після доповіді арбітра (рефері) Головному судді: 

1) зустріч може бути поновлена в тому ж раунді, при цьому Головний 

суддя уточнює момент, зустріч поновлюється з того часу, коли її було 

призупинено; 

2)  зустріч має і може бути перенесена на інший день. Прийняття рішення 

щодо цього належить тільки Головному судді. Учасники змагань мають бути 

викликані організатором, який забезпечує проведення відповідних змагань. 

Зустріч починається знову без урахування часу, витраченого у попередніх 

раундах. 
 

6.   Положення про змагання 

 Підготовка до будь-яких змагань починається зі складання Положення 

про змагання (далі - Регламент). 

 1. Регламент є офіційним викликом на змагання і має містити пункти: 

1) цілі і завдання заходу; 

2) строки і місце проведення заходу; 

3) організація та керівництво проведенням заходу; 

4) учасники заходу; 

5) вид заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні); 

6) програма проведення змагань; 

7) безпека та підготовка місць для проведення заходу; 

8) умови визначення першості та нагородження переможців і призерів; 

9) умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників; 

10) строки та порядок подання заявок на участь у заході; 



8 
 

 

11) інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу. 

Пункти Регламенту мають бути точними для запобігання різному їх 

тлумаченню. 

Зміни і доповнення до Регламенту має право вносити лише організація, яка 

його затвердила, і не пізніше дати початку жеребкування цих змагань. 

Заявка на участь у змаганнях має бути встановленого типу (Додаток 1), 

завірена підписом керівництва спортивної організації, завірена печаткою 

місцевого (обласного) органу виконавчої влади сфери фізичної культури та 

спорту, підписана старшим тренером команди, завірена підписом лікаря 

медичного закладу зі спортивної медицини, іншого дозволеного медичного 

закладу, відповідною печаткою. 

 До іменної заявки  включаються необхідні для  проведення змагань 

відомості. 

2. Мандатна комісія. Допуск учасників до змагань проводить мандатна 

комісія, до складу якої входять:  

1) представник організації, що проводить змагання; 

2) Головний суддя змагань або його заступник; 

3) головний секретар;  

4) головний лікар. 

ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

1. Визначення і категорії учасників 

         1. Особи (чоловіки та жінки), які беруть участь у змаганнях, є учасниками 

(чоловіки) або учасницями  (жінки) спортивних змагань, розподіляються за 

віковими та ваговими категоріями  і статтю з метою забезпечення рівноваги у 

можливостях атлетів. 

   2. Учасники змагань зобов’язані: 

1) знати і виконувати ці Правила та Регламент; 

2) своєчасно прибути на змагання; 
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 3) до початку змагань здати до суддівської колегії анкетну карточку учасника, 

що підтверджує належність до виду спорту  (Додаток 2); 

4) пройти мандатну комісію та процедуру зважування; 

5) під час змагань знаходитись у місцях для учасників та дотримуватись 

дисципліни і порядку, поводитись чемно відносно інших учасників, глядачів, 

представників команд, організаторів змагань, виконувати вимоги суддів; 

6) бути витриманим і коректним до суперника та суддів;  

7) перед початком першого і останнього раунду, а також після завершення  

двобою, вітати суперника за командою рефері "салют"; 

8) у перервах між раундами знаходитись обличчям до суперника; 

9) попередити суддівську колегію через секунданта чи представника команди 

про відмову у продовженні двобою або про неможливість участі у наступному 

двобою під час змагань. 

3. Боксер, який відправив суперника у нокдаун, за командою рефері на 

рахунок "раз" має негайно відійти у нейтральний кут і знаходитись там, стоячи 

спиною до канатів, до наступної команди. 

 4. У разі програшу нокаутом від удару в голову, після змагань, де це 

сталося, проконсультуватися у лікаря і лише після допуску розпочати 

тренування або участь у змаганнях. 

5. Капітан команди призначається з числа учасників,  нарівні з тренером 

відповідає за дисципліну в команді, поведінку спортсменів на змаганнях та 

після них. 

6. Учасники змагань та офіційні представники  команди (тренери),  які 

порушують Правила,  заважають роботі суддів, організаторам змагань, або 

якщо вони апелюють під час двобою до глядачів,  можуть бути усунуті від 

виконання обов’язків до кінця двобою, до кінця дня змагань або на весь час 

змагань. 

2. Склад офіційної спортивної делегації (команди) 

1. Кількість тренерів і суддів команди залежати від кількості спортсменів: 

1) кількість тренерів: 
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від 1 до  5 спортсменів                  - 1 тренер; 

 від 6 до 10 спортсменів                 - 2 тренера; 

 понад  10  спортсменів                  - 3 тренера; 

 2) кількість суддів: 

 від 1 до  2 спортсменів                   - 1 суддя; 

 від 3 до  5 спортсменів                   - 2 судді; 

 від 6 до  9 спортсменів                   - 3 судді; 

 понад     9 спортсменів                   - 4 судді. 

        2. Квота на тренерів і суддів розповсюджується на всю команду 

спортсменів (дорослі чоловіки, жінки, юніори). 

         3.  Вікові категорії та тривалість двобою для чоловіків та жінок. 

         4. Розподіл на вікові групи спортсменів та тривалість двобою залежить від 

розділу (дисципліни) змагань  віку учасників. 

          Вікові категорії спортсменів та тривалість двобою в групі (розділ Ассо) 

       Учасники(ці) 
 

Вік спортсменів 
 

Тривалість двобоїв 
 

діти     8    років 2 раунди по 1    хвилини 

юнаки            9 -10  років 2 раунди по 1,5 хвилини 

старші юнаки 11-12 років 2 раунди по 1,5 хвилини 

кадети                                  13 - 14 років 3 раунди по 1,5 хвилини 

молодь   15 - 16 -17 років 3 раунди по 2    хвилини 

дорослі 18 - 40 років і старше 3-5 раунди по 2 хвилини 
          Вікові категорії спортсменів та тривалість двобою (розділ Комба)  

       Учасники(ці)  Вік спортсменів 
 

Тривалість двобоїв 
 

  юнаки 12 - 13 років 3 раунди по 1,5 хвилини 

старші юнаки            14 -15  років 3 раунди по 1,5 хвилини 

кадети 16 - 17  років 3 раунди по 2    хвилини 
 

юніори                                 18 - 20 років 4 раунди по 2 хвилини 

  чоловіки 21 - 40 років 5 раундів по 2 хвилини 
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 жінки  20 - 40 років 4 раунди по 2 хвилини 
 

 

         5.  Вікова категорія спортсмена визначається на день зважування на 

офіційних змаганнях.           

 У змаганнях (розділ Комба)  вікові категорії юніорів і дорослих (чоловіки, 

жінки) визначаються: юніори –   віком від 18 до 21 року, якщо такий вік настав 

на день проведення офіційного зважування; 

 чоловіки – віком більше  21 ріку, якщо такий вік настав  на день 

офіційного зважування;   

           жінки – віком більше  20 років, якщо такий вік настав  на день офіційного 

зважування. 

Максимальний вік учасників змагань з двобою (Комба) не може 

перевищувати 40 років. 

Максимальний вік учасників змагань з двобою (Ассо) може 

перевищувати 40 років за умови медичного допуску. 

 6. "Еліта" - будь-який атлет 18 років і старше з високими спортивними 

результатами, який змагається на національному, міжнародному рівні або в 

змаганнях з "Сават-Про". 

3. Вагові категорії  

1. В залежності від власної ваги учасники (учасниці) розподіляються 

перед початком зустрічей на вагові категорії. Під час проведення офіційних 

змагань будь-який атлет може зустрічатися тільки з суперником тієї ж вагової 

категорії, що визначається під час процедури зважування. 

                                     Для чоловіків                         Для жінок 

1)  щонайлегша  .................... ……………………………      менше  48 кг; 

2) найлегша  …………………………………………      від  48 до 52 кг включно; 

3) напівлегка  ........................ менше 56 кг;                       від 52 до 56 кг включно; 

4) легка  ................................. від 56 до 60 кг включно;    від 56 до 60 кг включно; 

5) суперлегка   ....................... від 60 до 65 кг включно;    від 60 до 65 кг включно; 

6) напівсередня   ................... від 65 до 70 кг включно;    від 65 до 70 кг включно; 
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7) середня   ............................ від 70 до 75 кг включно;    від 70 до 75 кг включно; 

8) напівважка  ....................... від 75 до 80 кг включно (Ч)  ..... + 75 кг (Ж) 

9) важка   ............................... від 80 до 85  кг включно;  

10) суперважка вага:  ........... більше ніж 85 кг. 

         2.  Для юнаків старшої вікової категорії (14-15 років): 

1) менше  48 кг; 

2) від   48 кг    та не вище 52 кг; 

3) від   52 кг    та не вище 56 кг; 

4) від   56 кг    та не вище 60 кг; 

5) від   60 кг    та не вище 65 кг; 

6) від   65 кг    та не вище 70 кг; 

7) від   70 кг    та не вище 75 кг;  

8) вище  75 кг. 

        3. Для дівчат (14-15 років): 

1)   менше  42 кг;  

2)   від   42 кг та не вище 45 кг; 

3)   від   45 кг  та не вище 48 кг; 

4)   від   48 кг та не вище 52 кг; 

5)   від   52 кг та не вище 56 кг; 

6)   від   56 кг та не вище 60 кг; 

7)   від   60 кг та не вище 65 кг; 

8)   вище 65 кг. 

         4. Для юнаків групи (12-13 років):  

1)  менше  42 кг; 

2)  від   42 кг та не вище 45 кг;    

3)  від   45 кг та не вище 48 кг;   

4)  від   48 кг та не вище 52 кг; 

5)  від   52 кг та не вище 56 кг; 

6.) від   56 кг та не вище 60 кг; 

7)  від   60 кг та не вище 65 кг; 
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8)  вище  65 кг. 

5.  Для дівчат  (12-13 років):  

1) менше  39 кг;  

2) від 39 кг  та не вище 42 кг; 

3) від 42 кг      та не вище 45 кг; 

4) від 45 кг та не вище 48 кг; 

5) від 48 кг та не вище 52 кг; 

6) від 52 кг та не вище 56 кг; 

7) від 56 кг     та не вище 60 кг; 

8) вище 60 кг. 

        6. Крім восьми офіційних вагових категорій, в залежності від рангу 

змагань можуть використовуватися вагові категорії для проведення зустрічей 

між атлетами (до 12 років і старше), що може регулюватися Головним суддею 

змагань або визначатися Регламентом: 

 для юнаків та дівчат: 

1) менше  24 кг; 

2) від 24 кг до 27 кг включно; 

3) від 27 кг до 30 кг включно; 

4) від 30 кг до 33 кг включно; 

5) від 33 кг до 36 кг включно;  

6) від 36 кг до 39 кг включно; 

7) від 39 кг до 42 кг включно; 

8) від 42 кг до 45 кг включно; 

9) від 45 кг до 48 кг включно; 

10) від 48 кг до 51 кг включно; 

11) від 51 кг до 54 кг включно;  

12) від 54 кг до 57 кг включно; 

13) від 57 кг до 60 кг включно; 

14) від 60 кг до 63 кг включно; 

15) від 63 кг до 66 кг включно; 
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16) від 66 кг  до 70 кг включно; 

17) від 70 кг  до 74 кг включно; 

18) від 74 кг  до 79 кг включно; 

19) від 79 кг  до 85 кг включно; 

20) більше  85 кг. 

       7. Під час проведення процедури зважування перед змаганнями Головний 

суддя перевіряє, щоб вага кожного атлета, який бере участь у змаганнях, 

відповідала категорії, до якої його включено обласним  відокремленим 

підрозділом УФФБС.  

У разі розходження цих показників атлет не може бути допущеним до 

участі у змаганнях. У виключних випадках Головний суддя може прийняти 

обґрунтоване рішення щодо зміни вагової категорії. Це може бути зроблено на 

початку підготовчих або відбірних етапів але до початку будь-якого фінального 

етапу. 

          8.  Усі спортсмени  використовують рукавички  згідно з  ваговими 

категоріями. 

9. Вікові категорії спортсменів які можуть брати участь у  розділах Комба 

 або  Ассо. 

1) у розділі Комба можуть брати участь спортсмени різних вікових категорій: 

юніори  та чоловіки   до 40 років;   

жінки, починаючи з 20 років; 

2) спортсмени інших вікових категорій, починаючи з 12 років, можуть брати 

участь у розділі Комба, але тільки у двобої другої категорії  

(Пре-Комба), під час якого використання шолому і гетрів обов’язкове. 

          Двобій другої категорії  ( Пре-Комба) використовується в ході проведення 

попередніх двобоїв на змаганнях серед юніорів, дорослих та жінок. Фінальні 

двобої серед цієї вікової категорії і двобої з "Сават-Про" проводяться як бій 1-ої 

категорії (Комба), коли використання шолому і гетрів заборонено. В змаганнях 

можуть зустрічатися боксери Сават однакових та суміжних спортивних 
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розрядів. Першорозрядники можуть зустрічатися з Майстрами спорту України 

міжнародного класу; 

3) діти та юнаки (8-11 років) можуть брати участь тільки в формі змагань  

вільний бій (Ассо).  

Атлети інших вікових категорій можуть брати участь в формі змагань  

вільний бій (Ассо) з можливістю участі в категорії старше 45 років, але  тільки 

за дозволу лікаря  та за особистою заявою спортсмена та його тренера. 

 10.  Боксери Сават у віковій категорії: 

 "діти" не допускаються до змагань боксерів-Сават в категорії "юнаки"; 

 "юнаки" можуть допускатися до змагань між собою, якщо вік суперника не 

перевищує одного року; 

"кадети"(найбільш підготовлені) можуть бути  допущені до змагань серед 

юніорів, тільки за дозволом лікаря, за особистою заявою спортсмена та його 

тренера, а також  в залежності від рангу змагань, на розсуд Головного судді 

змагань; 

"юніори"(найбільш підготовлені) можуть бути, допущені до змагань серед 

дорослих тільки за дозволом фізкультурно-спортивного диспансеру або іншого 

дозволеного медичного закладу та за особистою заявою спортсмена та його 

тренера, а також в залежності від рангу змагань  на розсуд Головного судді 

змагань. 

 

4. Представники команд 

 1. Команда, яка бере участь у змаганнях, має в складі представника, 

тренера, суддю та капітана. Представник команди є керівником команди, несе 

повну відповідальність за організованість, поведінку та дисципліну учасників. 

В окремих випадках обов’язки представника може виконувати тренер або 

суддя. 

2. Представник команди забов’язаний: 

1) знати ці Правила та Регламент; 

2) своєчасно подати заяву та інші документи на участь у змаганнях; 
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3) бути присутнім на спільних засіданнях суддів з представниками команд та 

інформувати учасників команди щодо рішень суддівської колегії; 

4) забезпечувати своєчасну явку учасників на змагання; 

5) бути на місці проведення змагань до закінчення виступу всіх учасників 

команди;  

6) залишати місце змагань лише з дозволу Головного судді. 

3. Представник команди має право: 

1)  бути  присутнім на процедурах зважування та жеребкування; 

2)  одержувати довідки з результатами з усіх питань проведення змагань; 

3) подати протест у випадку порушень Правил або Регламенту; 

4) тренер команди в період змагань знаходиться з учасниками і відповідає за їх 

підготовку до виходу на ринг. 

 

5. Медична придатність атлетів до участі у змаганні 

1. Будь-який  спортсмен, який бере участь в офіційному змаганні, 

зобов’язаний пройти медичне обстеження у медичному закладі зі спортивної 

медицини або в іншому дозволеному медичному закладі на предмет  

придатності до участі в змаганнях. 

2. Кожен обласний відокремлений підрозділ 

 зобов’язується проводити медичне обстеження атлетів перед кожним їх 

включенням до участі у змаганні, а також перевіряти їх медичну придатність. 

3.  Кожний атлет має слідкувати за виконанням санітарно-гігієнічних 

вимог у місцях проведення змагань, проживання та харчування учасників. 

 

ІV.   СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 

1. Головна суддівська колегія (ГСК) 

До складу головної суддівської (ГСК) колегії входять:  

1. Головний суддя; 

2. заступник Головного судді; 
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3. старші судді рингу або татамі (в разі проведення змагань більш, ніж на 

одному ринзі або татамі); 

4. суддя(і) при учасниках; 

5. хронометрист(и); 

6. арбітр(и) (рефері); 

7. судді; 

8. суддя(і) - інформатор(и); 

9. головний секретар змагань; 

заступник(и) головного секретаря; 

10. медична служба (головний лікар, медперсонал); 

11. організатор  (представник організації, що проводить змагання). 

 

2.  Суддівська колегія рингу або татамі 

          До складу суддівської колегії рингу або татамі входять:  

1. старший суддя рингу або татамі; 

2. секретар; 

3. судді;  

4. суддя при учасниках;  

5. суддя-хронометрист; 

6. суддя-інформатор. 

      У винятковому випадку для проведення розділу Ассо, в разі відсутності 

рингу, може використовуватися татамі. 

 

3. Бригада суддів 

1.  Бригада  суддів : 

рефері (суддя у ринзі або на татамі); 

бокові судді; 

суддя-хронометрист. 

      2.  Суддями  можуть бути тільки особи, що мають відповідну підготовку та 

право суддівства змагань, за умови участі в суддівському семінарі, 
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проведеному УФФБС і присвоєння відповідної спортивної кваліфікаційної 

категорії. 

     3.  Бій судять: суддя у ринзі та 5 бокових суддів поза рингом, які 

розміщуються під час бою за чотирма сторонами рингу. В разі недостатній  

кількості суддів дозволяється судити трьома боковими суддями. 

     4. Судді зобов’язані мати форму: сорочку білого кольору з емблемою 

французького боксу Сават, штани темного кольору, темні шкарпетки та 

спортивні туфлі без підборів. Рефері та бокові судді одягають темну краватку 

типу "метелик". Поза рингом судді можуть бути в піджаках. 

     5.  Під час змагань судді знаходяться у відведених для них місцях та мають 

утримуватись від спілкування з представниками, тренерами, спортсменами. 

     6. На одних і тих же змаганнях суддя не може виконувати обов’язки, тренера 

або секунданта. 

4.  Головний суддя 

1. Головний суддя - офіційно уповноважена особа .  Він має бути обраний 

серед суддів міжнародного або національного рівня з французького боксу Сават 

і затверджений  УФФБС. 

      2.  Головний суддя проводить змагання у відповідності до цих Правил та  

Регламенту, керує суддівською колегією, здійснює контроль і відповідає за її 

діяльність. 

5. Функції Головного судді 

Головний суддя виконує такі функції: 

1) перевіряє стан і готовість місця проведення змагань, інвентар та обладнання, 

приміщення для суддів та учасників; 

2) проводить жеребкування учасників, а в деяких випадках жеребкування 

суддів, мандатну комісію, нараду з представниками команд; 

3) не допускає до змагань учасників, які за віком, спортивним розрядом, 

спортивною формою або зовнішнім виглядом не відповідають цим Правилам 

або Регламенту; 

4) проводить семінар суддів, призначає робочі суддівські бригади; 
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5) виконує офіційне оформлення результатів зустрічей після отримання рішень 

у суддівських записках бічних суддів; 

6) призначає членів делегації офіційних осіб (суддів, арбітрів) на кожну зустріч;  

7)  у разі необхідності, залучає для ведення контрольної записки поєдинку від 

одного до двох суддів які обслуговують змагання; 

8) наглядає за суддівством зустрічей: за наявності помилок у суддівській 

записці, що сприяли невірному висновку та у разі неможливості внесення до неї 

виправлень, може визнати її недійсною та анулювати. У разі ведення 

контрольної записки враховує її результат для прийняття рішення. 

У будь-якому разі йому належить останнє рішення; 

9) розглядає офіційно поданий протест, (поданий протягом 15 хвилин після 

закінчення спірного поєдинку), після обговорення з залученими для цього 

суддями, виносить остаточне рішення у визначенні переможця двобою; 

10) відхиляє протест, якщо для нього немає підстав; 

11)  переважає останнім словом в прийнятті вирішення ГСК і воно ніким не 

може бути змінено і є остаточним; 

12) оголошує результат зустрічей та винесення рішень (Додаток 4); 

13) завіряє підписом результати зустрічей у свідоцтвах спортсменів,  у 

протоколі змагань;  

14) проводить  протягом дня, у разі потреби, наради для термінового усунення 

помилок суддів; 

15) має право знімати зі змагань суддів, які допустили грубі помилки в ході 

суддівстві; 

16) проводить щоденно після закінчення програми засідання для підведення 

підсумків роботи суддівської колегії, аналізує роботу суддів, дає оцінку їх 

діяльності; 

17) дає оцінку роботи суддів в кінці змагань і визначає кращих суддів; 

18) здає звіт про змагання, не пізніше ніж через 3 дні після їх закінчення в 

організацію, яка проводила їх (Додаток 10). До звіту додаються записки для 

пар, на які був зроблений протест, незалежно від прийнятого рішення. 
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       Головний суддя відповідає за результати зважування та ведення 

адміністративної документації змагань до початку і після закінчення змагань:  

1) заявки на участь; 

2) протоколи зважування; 

3) протоколи засідань; 

4) протоколи змагань; 

5) протоколи суддівства; 

6) перелік заяв щодо нещасних випадків; 

7) перелік протестів (рекламацій); 

8) дипломи зі званнями (у разі наявності). 

Головний суддя з метою негайного втручання в разі надходження 

прохання з боку рефері або представника спортсмена, має переконатися: 

1)  в наявності медичної служби за відведеним столом; 

2) у організатора щодо можливості евакуації можливих постраждалих 

(травмованих) до найближчої лікарні.  

 

                                6. Права Головного судді 

Головний суддя має право: 

1) останнього подвійного голосу під час невідкладного винесення будь-якого 

рішення, стосовно суддівства, виносити остаточні рішення з питань проведення 

змагань; 

2) відміняти змагання, якщо місце їх проведення, інвентар та обладнання не 

відповідають вимогам цих Правил, про що складається акт; 

3) зупинити змагання або оголосити перерву, якщо в силу зовнішніх обставин 

місце змагань прийшло до непридатного стану або глядачі своєю поведінкою 

заважають перебігу змагань. У цьому випадку Головний суддя приймає 

рішення, необхідне для спортсменів та їх представників, а саме: 

якщо зупинка двобою відбулася в другому раунді,  після перерви двобій 

починається знову,  оцінки за перший раунд зберігаються;  
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 якщо зупинка двобою була в останньому раунді, переможець 

визначається за сумою очок, набраних на момент зупинки двобою; 

4) зупинити двобій, зробивши необхідні вказівки рефері, а у разі його помилки 

або невірної поведінки, замінити рефері, якщо він допускає невірні дії або не 

контролює перебіг двобою, а також за вимогою лікаря у випадку, травмування 

атлета; 

5) зупинити двобій і оголосити переможцем за явною перевагою одного із 

атлетів, якщо рефері не зупиняє двобій, а дійсне становище вимагає цього. Дати 

команду продовжувати двобій, якщо рефері, зупинивши його, зробив помилку; 

6) в разі наявності недійсних суддівських записок або у випадку розбіжностей 

думки суддів у визначенні переможців, а також в разі помилки судді в ході 

підрахунку очок, що привело до прийняття невірного рішення, оголосити 

переможця з урахуванням контрольних записок, якщо вони велися або волею 

свого рішення; 

7) переміщати суддів у ході змагань для виконання інших обов’язків; 

8) вносити зміни в програми змагань, в разі необхідності; 

9) позбавляти нагород боксерів, дискваліфікованих за порушення Правил; 

10) ставити питання щодо зниження категорії суддям, які не справлялись зі 

своїми обов’язками; 

11) приймати самостійні рішення в усіх випадках, які виникають в процесі 

змагань, але не передбачені цими Правилами; 

12) за столом Головного судді знаходяться тільки члени ГСК . 

 

7. Заступник Головного судді 

1. Заступник Головного судді назначається Головним суддею у разі 

необхідності. Заступник Головного судді  разом з Головним суддею керує 

змаганнями і несе відповідальність за їх перебіг. 

2.  За відсутності Головного судді виконує його обов’язки. 

3.  За дорученням Головного судді очолює ГСК і аналізує роботу рефері, 

бокових суддів,  керує роботою допоміжного суддівського персоналу. 
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                                    8. Суддя при учасниках 

1. Суддею при учасниках може бути призначений Головним суддею з колегії 

суддів.  

2. Суддю при учасниках мають обирати серед осіб, яки мають категорію судді 

або арбітра. 

3.  Суддя при учасниках виконує такі функції: 

1) перевіряє правильність екіпіровки учасників перед початком зустрічі; 

2) перевіряє правильність оснащення рингу, його огорожі та у разі необхідності 

вимагає від організатора внесення необхідних змін. 

 

                                    9. Суддя - хронометрист 

1. Суддя-хронометрист може бути призначений Головним суддею з колегії 

суддів та веде облік часу.  

2.  Суддя-хронометрист фіксує: 

1) час раундів; 

2)  час перерв (хвилини відпочинку); 

3)  час, протягом якого один з учасників:  

під час вільного двобою  Ассо залишається "поза двобоєм";   

під час бою (розділ Комба) залишається "поза двобоєм"; 

4) час спізнення одного або обох учасників з виходом на ринг після команди 

арбітра; 

3. На початку кожного раунду хронометрист запускає  секундомір тільки за 

командою арбітра "алле". 

4. Наприкінці кожного раунду хронометрист дає сигнал гонгу і водночас 

запускає другий хронометр для відліку часу  хвилини відпочинку. На 50 - тій 

секунді хронометрист попереджає рефері щодо  закінчення хвилини відпочинку 

для спортсменів і чекає команди рефері, щоб запустити хронометр для відліку 

часу наступного раунду. У будь-яких випадках хронометрист  веде облік 

витраченого часу,  зустріч має початися з моменту, коли її було зупинено. 
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5. Кожного разу, за командою "стоп" хронометрист зупиняє хронометр. Якщо 

мова йде щодо положення "поза боєм" (нокдаун, нокаут), хронометрист 

запускає другий хронометр і відраховує секунди до уваги арбітра, водночас 

"відбиває такт" піднятою над головою рукою. 

6.  Суддя-хронометрист знову запускає  хронометр тільки за командою арбітра 

"алле", після якої  може дати сигнал гонгу. 

7.  Якщо наприкінці раунду гонг надається водночас з командою арбітра "стоп", 

перевага віддається сигналу арбітра. 

 

                                    10. Арбітр (рефері) 

1.  Арбітр (рефері) назначається Головним суддею з колегії суддів.  Арбітр  

(рефері)  має категорію міжнародного або національного рівня. Арбітр (рефері) 

працює у ринзі та має знати технічні, спортивні правила,  ці Правила суддівства 

в повному обсязі. 

2. Арбітр (рефері) призначається на поєдинок для дотримання цих Правил.  У 

разі неодноразових або серйозних порушень вимог спортсменом (ами) під час 

зустрічі він може між раундами консультуватися в разі необхідності з боковими 

суддями і винести рішення щодо призупинення поєдинку або накладення 

санкцій. 

3. Арбітр (рефері) зобов’язаний: 

1) переконатися в присутності Головного судді з метою негайного отримання 

його вказівок або думок в разі необхідності, а також передати йому всі 

відомості, санкції і рішення, стосовно зустрічі; 

2) завжди першим виходити на ринг; 

3)  переконатися: 

-  у тому, що ринг відповідає вимогам; 

-  у присутності медичної служби; 

- у присутності кожного судді на кожній зустрічі з метою можливості негайного 

отримання їх вказівки або думки у разі необхідності; 

 - у присутності хронометриста або хронометристів; 
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4)  надати кожному учаснику: 

- можливість перевірити справність спорядження та  його відповідності 

особливими правилами кожного змагання, якщо це не було зроблено раніше 

офіційним уповноваженою особою; 

- можливість перед початком зустрічі визначити секундантів, особливо 

головного секунданта; 

5) зводити обох учасників у центрі рингу перед початком кожної зустрічі,  дати 

їм рекомендації , які він вважатиме необхідними; 

6) слідкувати за тим, щоб перед початком і наприкінці кожної зустрічі учасники 

коректно привітали один одного; 

7) на початку кожного раунду переконатися у наявності захисту зубів "капи";  

8) перевірити, що після огляду спорядження не вносилося ніяких змін у бинти 

для рук; 

9) на початку кожного раунду переконатися у тому, що на рингу немає  зайвих 

предметів; 

10) у перервах між усіма раундами переконатися у тому, що судді заповнюють 

протоколи суддівства; 

11)  перед початком кожного з раундів доводити до відома  учасників про те, 

що один або кілька судій «поки не прийняли рішення», а також робити це у 

кожному випадку;  

12) наприкінці кожної зустрічі, незалежно від того, яким чином вона 

закінчилася, зібрати суддівські рішення, перевірити правильність їх 

оформлення (наявність підпису, винесення повного рішення) і передати їх 

Головному судді; 

13) після оголошення результату Головним суддею, підняти руку переможця. 

4. Випадки втручання арбітра (рефері):  

1) перед кожним втручанням арбітра (рефері) має подаватися команда "стоп"; 

2) має стежити за тим, щоб обидва учасники прибули до рингу не пізніше ніж 

через хвилину після об’яви щодо їх двобою. Відлік часу за вимогою арбітра 

(рефері) веде хронометрист; 
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3) може прийняти санкції відносно учасника, який запізниться без поважної 

причини; 

4) у разі запізнення на одну хвилину після прибуття на ринг іншого учасника 

арбітр (рефері) самостійно робить "перше попередження"; 

5) у разі неявки протягом двох хвилин арбітр (рефері) самостійно робить "друге 

попередження"; 

6) у разі неявки протягом трьох хвилин арбітр (рефері) самостійно оголошує  

"дискваліфікацію" за причиною неявки; 

7) має стежити за тим, щоб кожний учасник мав не більше двох секундантів та  

під час раундів вони не робили ніяких заперечених дій;   

8) у разі невиконання цього правила можуть бути прийняті такі санкції: 

- у перший раз – зауваження секундантові; 

- у другий раз – попередження секундантові (без поради з суддями); 

- у третій раз – попередження учасникові (після поради з суддями); 

9) не допускати на ринзі:  

- неспортивну поведінку; 

- невиконання команд арбітра; 

- небезпечні удари або роботу тільки одними руками; 

- заборонені удари або захист; 

- небезпечній рух  вперед коліном або головою; 

- нанесення ударів не за правилами; 

- кілька ударів кулаками один за одним; 

- недостатньо контрольований удар під час вільного бою (Ассо);  

- час боротьби; 

         - тримання за канати; 

         - ухилення від двобою; 

  - недоліки у техніці; 

  - явну перевагу. 
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10) має стежити за тим, щоб усі втручання були всім негайно і ясно зрозумілі, і 

для цього має користуватися словами і супроводжувати їх відповідними 

жестами; 

11) має розділити учасників руками, якщо вони не виконуватимуть його команд 

словами. В залежності від конкретних обставин таке втручання може 

супроводжуватися попередженням одному або двом учасникам;  

12) якщо виявиться, що один або обидва учасники явно ігнорують Правила, 

після консультації з суддями, може зупинити двобій (з дискваліфікацією одного 

або обох учасників); 

13) якщо один з учасників буде мати явну перевагу, що зробить двобій 

нерівним або небезпечним,  після консультації з суддями має зупинити двобій; 

14) якщо один з учасників втратить захист зубів (капу), арбітр (рефері) має 

зробити у двобої перерву, дати іншому учаснику команду направитися до 

нейтрального кута і супроводжувати першого учасника до його кута, щоб йому 

прополоскали захист зубів і поставили його на місце. При цьому він стежить за 

тим, щоб секунданти не давали учасникові жодної поради; 

15) якщо один з учасників навмисно викине свій захист зубів або відмовиться 

поставити його на місце, арбітр може застосувати передбачені цими Правилами 

санкції; 

16) має стежити за тим, щоб двобій починався негайно після закінчення 

хвилини відпочинку. У разі невиконання цього Правила арбітр може 

застосувати передбачені санкції;  

17) має зупиняти зустріч, якщо один з елементів спорядження одного з 

учасників (рукавичка, взуття, форма, бандаж, шолом, гетри) вийде з ладу і 

вимагає від секунданта прийняти заходи до його виправлення або заміни у 

найкоротший строк;   

18) має зупиняти зустріч у разі будь-яких непередбачених обставин. Має 

зупинити зустріч, якщо під час зустрічі ринг прийде у небезпечний стан (розрив 

і розтягнення канатів, роз’єднання дощок чи планок, тощо, з метою надання 

можливості у найкоротший строк провести ремонт; 
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19) зустріч може бути перенесена на інший день, якщо це дозволено Правилами 

і видом змагання. Рішення з цього питання приймає офіційна особа. Учасники 

зустрічі знову викликаються організатором відповідного змагання. Зустріч 

починається без урахування результатів проведених раундів; 

20) зустріч може початися знову, при цьому офіційна особа уточнює момент, 

зустріч починається знову з того моменту, коли її було призупинено. 

5. Команди арбітра (рефері).  

У разі  втручання арбітр  (рефері) має подавати такі команди: 

1) АНГЯР (до бою). Команда використовується привести або знову привести 

учасників у положення "до бою" на початку кожного раунду або після 

втручання, внаслідок якого зустріч було перервано; 

2) СТОП. Команда використовується з метою зупинки учасників разом з 

призупиненням хронометру; 

3) під час бою, коли подається команда, в разі положення "поза боєм", 

основний хронометр призупиняється, одночасно запускається другий 

хронометр, щоб дозволити хронометристу відраховувати для арбітра (рефері) 

секунди і супроводжувати цей відлік жестами; 

4) якщо команда подається в разі пошкодження спорядження одного з 

учасників, арбітр (рефері) вимагає від суперника відійти до нейтрального кута і 

супроводжує першого учасника до свого кута з метою наведення необхідного 

порядку; 

5) якщо учасники (або один з них) вийдуть з положення «до бою», арбітр 

(рефері), перед командою на продовження двобою, має дати їм команду "до 

бою" – "АНГЯР"; 

6) АЛЛЕ (уперед): подібна команді "бокс", "файт". Командою учасникам 

дається дозвіл почати або поновити двобій. Хронометрист запускає або зупиняє 

свій хронометр тільки за командою арбітра (рефері)  "уперед" - АЛЛЕ або  

СТОП. 

7) "Дистанція", команда, яка вимовляється арбітром (рефері) в разі некоректної 

роботи двох спортсменів на ближній дистанції. 
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Це команда, в разі подання якої спортсмени зобов’язані зробити крок 

назад, після чого арбітр (рефері) дає додаткову команду "АЛЛЕ", 

супроводжуючи жестом руки. 

В процесі поєдинку арбітр (рефері) користується основними жестами і 

командами (Додаток 3). 

6. Санкції арбітра (рефері): 

1) зауваження - арбітр (рефері) може робити учасникам в разі незначних 

помилок, які не впливатимуть на результати суддівства; 

2) попередження - оголошується арбітром (рефері) після того, як він запросить 

думку бокових суддів (за згодою не менше двох суддів з трьох або трьох суддів 

з п'яти), в разі грубих помилок і порушень, передбачених Правилами. 

Усі судді обов’язково ведуть їх облік і заносять  у передбачені для цього 

колонки суддівської записки (Додаток 4). 

Одне очко знімається у разі одного попередження. 

Два очка знімаються в разі двох попереджень; 

3)  дискваліфікація. Щодо неї оголошується арбітром після звернення за 

порадою до суддів (зі згодою двох суддів в разі наявності трьох суддів або 

трьох суддів в разі наявності п’ятьох суддів). Після "Другого попередження" 

після повторного явного порушення технічних, спортивних Правил або правил 

суддівства учасником, до якого вже застосовувалися санкції; 

4) коментарі. Якщо однаково винні обидва учасника, вони можуть одержати 

"зауваження", "попередження" і можуть бути обидва дискваліфіковані. У разі 

вимоги щодо застосування санкції одночасно до двох учасників: 

- арбітр (рефері) перед зверненням до суддів має оголосити щодо цього; 

- вимога щодо застосування санкції має подаватися окремо  кожному учаснику, 

і перша вимога має стосуватися того з учасників, який отримав більшу кількість 

попереджень; 

5)  після  застосування санкцій або підрахунку очок арбітр (рефері) має 

вивести учасників до центру рингу для оголошення рішення щодо продовження  

або завершення двобою. 
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       7. Порядок оголошення санкції арбітром (рефері) або вимоги щодо цієї 

санкції. 

 Якщо допущено помилку, за яку накладається санкція, арбітр (рефері):  

1) зупиняє учасників і хронометр командою "стоп"; 

2) дає учасникам команду розійтися у нейтральні кути; 

3) стає обличчям до офіційно уповноваженої особи (Головний суддя); 

4) вказує рукою у бік учасника, до якого застосовується санкція; 

голосно проголошує уповноваженій офіційній особі щодо своєї вимоги. 

8. Вимоги арбітра (рефері) 

1) "Вимога щодо першого попередження" (словами і жестами вказати помилку 

або порушення). Судді жестами водночас висловлюють свою думку.  

У разі згоди арбітр (рефері) доповідає офіційно уповноваженій особі: 

 перше попередження висловлено,  після цього подає команду "уперед" - 

"АЛЛЕ" щодо поновлення двобою. Перед цим командою "до бою"  викликає 

обох учасників до центру рингу. 

2) "Вимога щодо другого попередження" учасникові у куті "Х", словами і 

жестами вказати помилку або порушення. Судді жестами водночас 

висловлюють свою думку. У разі згоди арбітр (рефері) доповідає офіційно 

уповноваженій особі: "друге попередження висловлено". Після цього він подає 

команду "АЛЛЕ" щодо поновлення двобою. Перед цим командою "АНГЯР"  

викликає обох учасників до центру рингу. 

3) У разі, коли один зі спортсменів, який отримав два попередження, знову 

грубо порушує Правила, рефері має право зупинити бій, розвести спортсменів 

до нейтральних кутів, запитати у бічних суддів, винести третє попередження 

цьому спортсмену і дискваліфікацію. Якщо більшість суддів підтверджує 

рішення рефері,  спортсмен дискваліфікується в цьому двобою. 

4)  "Вимоги до дискваліфікації" учасника у куті "Х", словами і жестами вказати 

на помилку або порушення, якщо робиться запит щодо дискваліфікації. Судді 

жестами водночас висловлюють свою думку. У разі згоди арбітр (рефері) 

доповідає Головному судді: про дискваліфікацію об’явлено. 
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9. Дії арбітра (рефері) при положенні "поза боєм" (розділ Комба) і 

"відмови від вільного бою" (розділ Ассо). 

1)  Якщо під час зустрічі обидва учасники не захищають свої відповідні шанси, 

арбітр (рефері) після одного або двох попереджень і за згодою з суддями (двома 

з трьох або трьома з п’яти) зупиняє зустріч і оголошує "поза боєм" під час бою 

(розділ Комба) або "відмова від вільного бою" під час вільного бою (розділ 

Ассо). При цьому обидва учасники дискваліфікуються. 

2) Після двох попереджень глядачам, які оголошуються суддею-інформатором 

після консультації з офіційними особами, арбітр може оголосити положення 

"поза боєм" (розділ Комба) або "відмова від вільного бою" (під час вільного 

бою (розділ Ассо) і зупинити зустріч, якщо він вважатиме, що глядачі 

порушують порядок і нормальний хід зустрічі. 

3)  Положення "поза боєм" (розділ Комба).  

Визначення. Один учасник вважатиметься арбітром "поза боєм", якщо у нього 

будуть яскраво виражені ознаки ослаблення фізіологічного стану, внаслідок 

яких він втратить фізичну і психологічну можливість продовжувати двобій. 

4) Під час бою (розділ Комба): 

- коли учасник знаходиться у положенні "поза боєм", арбітр (рефері) дає 

команду "стоп ... нейтральний кут", після чого починає відраховувати секунди. 

У цей час другий учасник має пройти до нейтрального кута навпроти того 

місця, де впав або зупинився його суперник Якщо цей учасник не виконує 

команду, арбітр тимчасово призупиняє відрахування секунд, доки не буде 

виконано цю вимогу; 

 - коли учасник знаходиться у положенні "поза боєм", "нокдаун", арбітр (рефері) 

має обов’язково відрахувати 8 секунд, перед тим як дати цьому учаснику дозвіл 

на продовження двобою (якщо навіть він буде у можливості поновити двобій 

раніше, до кінця відліку 8 секунд). 

У цьому випадку зустріч може бути поновлено тільки за командою 

арбітра (рефері) "уперед" "АЛЛЕ". 

- коли учасник, який знаходиться у положенні "поза боєм", не зможе поновити 
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двобій до десятої секунди, арбітр (рефері) зупиняє двобій та вимагає 

дискваліфікувати супротивника у разі грубого порушення Правил або очікує 

підтвердження перемоги внаслідок положення "поза боєм" "нокаут" цього 

суперника (підтвердження мають дати судді у своїх протоколах); 

 - коли один з учасників за будь-якою причиною випаде за межі рингу, арбітр 

(рефері) подає команду "стоп ... нейтральний кут". Після цього другий суперник 

має пройти до нейтрального кута навпроти місця падіння свого суперника. 

Якщо цей суперник не знаходиться у явному положенні "поза боєм", він 

має піднятися на ринг якомога скоріше (без сторонньої допомоги). Після цього 

арбітр (рефері) подає команду "до бою" "АНГЯР" – "уперед" "АЛЛЕ" з метою 

поновити двобій у центрі рингу. 

Якщо цей суперник травмований або залишається у положенні "поза 

боєм", арбітр (рефері) відраховує секунди таким же чином, як і у випадку, коли 

один з суперників знаходиться у положенні "поза боєм" у межах рингу; 

5) у випадках якщо для одного з учасників такий відлік секунд на протязі 

одного двобою провадиться тричі, арбітр (рефері) має у третій раз обов’язково 

відрахувати 10 секунд до кінця (кінець двобою);  

6) у разі нанесення забороненого удару (недозволена техніка, удар після 

команди арбітра "Стоп") після якого виноситься попередження відраховуються 

8/9 секунд, постраждалому суперникові за правилами надається право на 

"потрійний відлік секунд"; 

7) якщо секундант під час відліку секунд викине рушник або губку, арбітр 

(рефері) має довести початий відлік секунд до кінця, і коли учасник може 

поновити бій до відліку 10 секунд, факт викинутої губки залишається у силі, і 

оголошується про відмову від бою; 

8) коли відлік секунд доводиться до 10, арбітр (рефері) зупиняє зустріч, і 

рішення приймається згідно з встановленим порядком.   

10. Дії арбітра (рефері) під час вільного двобою (розділ Ассо). 

1) арбітр (рефері) зупиняє вільний бій, якщо один учасник більше не може 

продовжувати вільний двобій (розділ Ассо): 
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-  коли причиною такого положення "поза боєм" була помилка суперника (дуже 

сильний або заборонений удар), арбітр вимагає дискваліфікацію; 

 - коли в дискваліфікації буде відмовлено, суперник, який знаходиться в 

положенні "поза боєм" програє в зв'язку з його відмовою (або з медичних 

причин, якщо втручається лікар). 

2) якщо через деякий час учасник може поновити зустріч арбітр (рефері): 

- дає команду на поновлення зустрічі, якщо її було призупинено не за провиною 

суперника; 

- дає команду на поновлення зустрічі після вимоги про попередження (дуже 

сильний удар, заборонений удар, тощо), якщо зустріч було призупинено за 

провиною суперника; 

- вимагає дискваліфікації у випадках, передбачених цими правилами .  

         11. Дії арбітра (рефері) під час падіння за межі рингу: 

1) якщо за будь-якою причиною один з суперників падає за межі рингу, арбітр 

(рефері) подає команду "стоп ... нейтральний кут", при цьому другий суперник 

має пройти до нейтрального кута напроти того місця, де впав його супер; 

2) якщо цей суперник не знаходиться у явному положенні "поза боєм", він має 

якомога скоріше піднятися на ринг. Після цього арбітр дає команди  

"до бою" "АНГЯР" і "уперед", "АЛЛЕ", щоб поновити зустріч у центрі рингу; 

3) якщо суперника травмовано або він залишається у положенні "поза боєм", 

арбітр (рефері) має прийняти передбачені заходи.  

        12. Дії арбітра (рефері) в разі травмування учасників. Якщо під час 

поєдинку з будь-якої причини один з учасників буде травмований таким чином, 

що в цьому не винен його суперник, арбітр (рефері) буде вважати травмованого 

учасника "поза боєм". 

        13. Форма арбітра (рефері). 

1) Для забезпечення необхідного порядку і виділення арбітрів (рефері) серед 

інших осіб усі арбітри (рефері) мають носити встановлену Правилами форму: 

 - біла сорочка з чорною краваткою-метеликом; 

 - чорні брюки; 
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 - спортивне взуття; 

 - на лівому боці - емблема (нашивка) французького боксу Сават. 

2) Арбітр (рефері) зобов’язаний знімати годинник і браслет на час проведення 

двобою. 

3) Арбітру (рефері) дозволяється носити хірургічні рукавички. 

4) Під час зустрічі, якщо арбітр (рефері) не може за своїм фізичним станом 

вести зустріч, він має бути замінений іншим арбітром (рефері) за рішенням 

Головного судді (офіційно уповноваженої особи).  

                                 

                                           11.  Судді бокові 

1.  Суддівство двобоїв доручається трьом або п’яти боковим суддям 

рингу. 

2. Під час зустрічі судді (під час перерви між двома раундами) мають 

право спілкуватися з рефері і висловлювати зауваження або звертати увагу на 

порушення Правил у ринзі, але вони не мають права  спілкуватися між собою. 

3.  Кожний суддя має знаходитися один на своєму місці, згідно зі схемою 

(Додаток 3). 

4.  Кожний суддя наприкінці кожного раунду заносить оцінки до  

суддівського протоколу (Додаток 4). Закреслення і виправлення не 

дозволяються.  У разі наявності будь-якого виправлення суддя  має отримати   

новий протокол, переписати його з оригіналу і в кінці зустрічі передати обидва 

екземпляри через арбітра (рефері) офіційно уповноваженій особі. 

5. Якщо оцінки обох суперників – тільки "Х", суддя оголошує щодо цього 

публічно, піднявши свій суддівський протокол над головою під час оголошення 

п’яти секунд. 

6. Наприкінці зустрічі в залежності від виставлених оцінок кожний суддя 

заносить остаточне рішення у протокол суддівства, який потім подається 

арбітру (рефері), після чого протоколи суддів передаються офіційній 

уповноваженій особі, яка оголошує  результат зустрічі. 

7. У випадку положення "поза боєм", коли ведеться відрахування "10", і 



34 
 

 

якщо це пов’язане з помилкою, за яку арбітр (рефері) не виніс санкції, судді 

можуть зобов’язати його висловити вимогу щодо дискваліфікації, піднявши 

свої протоколи суддівства. 

8. У разі звернення арбітра (рефері) з вимогою щодо санкції судді мають 

одночасно висловити  думку  жестом: 

1) у разі згоди – одна рука підіймається над головою;  

2) у разі незгоди – дві навхрест руки підіймаються перед обличчям. 

Якщо два з трьох (або три з п’яти) суддів згодні з арбітром (рефері), 

дається згода на запитану санкцію. 

9.  У разі винесення попередження кожний суддя має зробити про це 

відмітку, записавши "А"  у передбаченій для цього колонці. Наприкінці зустрічі 

він знімає одне очко за кожне попередження у зустрічах, коли кожний раунд 

оцінюється одним записом, і знімає два очки, коли за кожний раунд робиться 

два записи.  

12. Секретар змагань 

1. Обов’язки секретаря змагань:  

1) занесення результатів до свідоцтв спортсменів та протоколів змагань; 

2) підготовки і розповсюдження протоколів суддівства. 

2.  За допомогою організатора секретар  контролює відсутність біля рингу  

сторонніх осіб. У разі необхідності (після звернення до арбітра (рефері) і до 

судді-інформатора, а також після попередження сторонніх осіб, які не покинули 

територію біля рингу),  може відмінити або відкласти проведення зустрічі. 

3. Секретар змагань  може мати помічника(ів) і в цьому випадку керує 

роботою секретаріату, і бере участь у роботі мандатної комісії. 

 Секретар зобов’язаний: 

1) перевіряти правильність заповнення заявок; 

2)  вести протоколи засідання суддівської колегії і  мандатної комісії; 

3) складати розклад зустрічей і після затвердження його Головним суддею 

оголосити список пар; 

4)  вести  суддівську документацію згідно з інструкцією; 
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5) розробляти матеріали для звіту Головного судді змагань. 

6)  записувати в спортивні паспорти учасників кількість перемог і розряди 

боксерів Сават, над якими отримані перемоги, а також поразки нокаутом 

(червоними чорнилами) із зазначенням дати; 

7) забезпечувати суддівську колегію, представників організацій, преси, радіо і 

телебачення матеріалами щодо перебігу змагань; 

8)  не пізніше  3 днів після закінчення змагань передати звіт про змагання в 

організацію, яка проводила їх. 

 

13.  Медичне обслуговування 

1.  Організатори змагань мають забезпечити наявність та організувати 

роботу  медичної служби, яка має працює  протягом усіх змагань. За 

відсутністю такої служби змагання проводитися не можуть. 

2. Медичний контроль може проводитися разом з процедурою 

зважування  або окремо. 

         3. Медична служба може проводити огляд учасника і надавати йому 

допомогу під час хвилини відпочинку. 

Під час зустрічі медична служба може провести огляд учасника за 

вимогою арбітра (рефері)  або за своєю ініціативою, за посередництвом 

головного судді і робити висновки щодо його здатності продовжувати зустріч. 

У виключних випадках медична служба може винести рішення щодо 

зупинення зустрічі за своєю ініціативою за посередництвом Головного судді. 

Таке втручання проводиться через посередництво Головного судді, який 

зупиняє бій або вільний бій дзвоником. В усіх випадках рішення медичної 

служби є остаточними. 

4. У межах програми попередження гепатиту і СНІДу і у разі 

необхідності лікар або судді мають зупинити зустріч (за посередництвом 

Головного судді), якщо у обох учасників  виявлено кровотечу. 
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5.  Під час бою, у будь-яких випадках "поза боєм" або "відмови" одного 

або двох учасників, оголошених під час зустрічі, відповідні учасники 

підлягають систематичному і обов’язковому медичному обстеженню на місці. 

6.  Медична служба має підписувати "бюлетень змагань" і робити у ньому 

відмітки, вносити до спортивних паспортів і медичних книжок учасників дані 

(у тому числі щодо відсторонення від змагань за станом здоров’я). 

 

                                    14. Головний лікар змагань 

1. Головний лікар змагань є заступником Головного судді з медичного 

обслуговування, керує роботою медичної служби і несе повну відповідальність 

за медичне забезпечення змагань. 

2. Головний лікар зобов`язаний: 

1) брати участь в роботі мандатної комісії і перевіряти правильність заповнення 

даних медичного огляду і візи лікаря (дата і підпис) у заявах щодо допуску 

учасників до змагань; 

2) провести  обов’язкове медичне обстеження учасників у разі проведення 

змагань з двобою (Комба). Під час цього обстеження кожний учасник має 

надати головному лікарю спортивний паспорт. Головний лікар перевіряє його 

зміст і проводить попереднє обстеження відповідного учасника з метою 

переконатися у його придатності до участі в змаганнях. У разі непридатності 

він доповідає  Головному судді; 

3) перевірити документи, надані спортсменками, на предмет наявності довідки 

від гінеколога або заповненої та підписаної декларації щодо відсутності 

вагітності. (Додатки  7а та 7б ); 

4) вести медичний нагляд за учасниками під час змагань і у випадку 

захворювання або травми давати висновки щодо продовження участі в 

змаганнях, оглядати учасників перед зважуванням, вирішуючи питання допуску 

їх до змагань;  

5) надавати медичну допомогу в разі пошкоджень і захворювань,  вирішувати 

питання госпіталізації травмованих спортсменів; 
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6)  домагатися додержання санітарно-гігієнічних вимог на  змаганнях;  

7) проводити медичний огляд суддів і арбітрів (рефері), вирішуючи питання 

щодо їх допуску до суддівства у змаганнях; 

8) після закінчення змагань зробити звіт щодо їх медико-санітарного 

забезпечення з висновками та пропозиціями. 

3. Головний лікар та місце його перебування  мають бути явно позначені. 

 

                                     15.  Суддя-інформатор 

1. Суддя-інформатор призначається організатором,  його можна обрати з 

числа офіційних осіб. 

2. Суддя-інформатор зобов`язаний: 

1) діяти у постійному зв’язку з Головним суддею; 

2) оголошувати склад офіційних осіб, на кожну зустріч - арбітра - рефері і 

суддів; 

3) оголошувати початок зустрічей, уточнюючи: 

- їх назву; 

- їх рівень; 

- вікову категорію учасників; 

- вид зустрічі; 

- кількість і тривалість раундів; 

4) викликати і представляти перед кожною зустріччю учасників, уточнюючи їх 

належність, кут (червоний/синій); 

5) оголошувати результат зустрічі згідно з протоколом Головного судді; 

6) заздалегідь оголошувати учасників наступної зустрічі, щоб надати судді при 

учасниках можливість перевірити їх спорядження;  

7) оголошувати для публіки інформацію, надану  організатором і суддею.   

3. У разі перемоги за більшістю голосів Головний суддя оголошує 

кількість голосів, одержаних кожним учасником. Якщо Головний суддя 

виносить рішення сам, дані щодо кількість голосів не оголошуються. 
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                                     16.  Організатор 

1. Організатор зобов`язаний: 

1) надати необхідні засоби і матеріали (ринг, ваги, хронометри, рукавички, 

шоломи тощо). У разі невиконання цієї вимоги Головний суддя може відмінити 

проведення змагань; 

2)  передати у розпорядження суддівській колегії зал для проведення 

зважування; 

3) відповідати за наявність медичної служби, якій він надає  нормативні 

документи УФФБС стосовно компетенції і діяльності медичної служби; 

4) надати у розпорядження Головного судді мікрофон та колонку для 

інформування публіки, інших зацікавлених осіб;  

5)  нести відповідальність за поведінку публіки; 

6) вимагати від Головного судді інформацію щодо проведення зустрічей 

учасників у ринзі; 

7) нести відповідальність за матеріальне забезпечення змагань; 

8) виділити місце для роботи секретаря змагань на вимогу Головного судді. 

2. Організатор не може  втручатися і впливати на рішення, які виносить 

Головна суддівська колегія. 

 

                                     17. Зважування 

1. Перед проведенням зустрічей учасники усіх категорій мають пройти 

зважування на перевірених  медичних механічних  вагах з відхиленням від 

норми не більше 20 грамів або на електронних вагах з відхиленням від норми 

не більше 200 грамів. 

2. У разі перевищення ваги, яке не може бути більше  1 кг, учасник 

(учасниця) може повторно проходити зважування не більше ніж двох разів. 

Найбільша межа категорії має бути досягнута не пізніше часу, коли 

закінчується зважування. 

3. Для учасників і учасниць вікових категорій «діти» і «юнаки» у порядку 

виключення допускається відхилення до 500 грамів. 
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4. Зважування має проводитися у формі, але без взуття і  засобів захисту. 

У разі необхідності атлет може проходити зважування без одягу. 

5. Офіційно зважування має починатися не пізніше ранку початку  

змагань, але не пізніше ніж за півтори години до їх початку. 

6.  Зважування має тривати одну годину. В разі необхідності в залежності 

від кількості спортсменів - може проводитися  довше. Точний час визначається 

за годинником Головного судді. Час проведення процедури зважування 

відображається у Регламенті. 

7. Наприкінці  відведеного на процедуру зважування часу Головний суддя 

оголошує її закінчення, після чого не дозволяється подальше зважування 

спортсменів. Спортсмени, які не пройшли зважування, не допускаються до 

участі у змаганнях.  

8.  Під час зважування Головний суддя перевіряє особисті дані учасників 

змагань на основі наданих  документів (відповідно до Регламенту).  

                            

18.  Ринг 

 1. Ринг - квадрат з розмірами між канатами:  

- найбільший розмір – 6 метрів; 

- найменший розмір – 4 метри 90 сантиметрів (Додаток 7). 

2. Підлога рингу має бути горизонтальною, твердою, щілин з кожного 

боку має виходити за межі канатів не менше ніж на 0,5 метра. 

Підлога  має бути покрита  натягнутим полотном, під яким розміщено 

повсть товщиною не від 1 до 2 см або м'яка тканина такої ж товщини, може 

бути необхідна кількість матів (як для татамі) товщиною від 2 см. 

Цей повсть або інше покриття, має покривати всю площину в ринзі, в 

тому числі за канатами. 

 3. Канати. Ринг має бути огороджений трьома  або чотирма рядами 

міцних пенькових канатів діаметром від 2 см до 3 см, вкритих тканиною або 

синтетичним матеріалом. 
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Канати мають знаходитися на відстані не менше ніж 30 см від стійок, до 

яких вони прикріплюються,  кути від низу до   верху мають бути вкриті 

захисними подушками. 

Якщо ринг буде встановлений на сцені або у іншому місці, де якнайменш 

з одного боку буде знаходитися стіна або інша огорожа, канати мають 

знаходитися на відстані не менше  1,5 метр від стіни або огорожі. 

Три канати мають знаходитися на   висоті від підлоги: 

перший – на відстані 0,4 метри; 

другий – на відстані 0,8 метри; 

третій – на відстані 1,3 метри. 

Між кутами усі три канати мають бути з’єднані вузькими ременями, які 

знаходитися на рівній відстані один від другого і бути перпендикулярними 

канатам. 

Якщо ринг огороджений чотирма канатами, в цьому випадку третій канат 

має знаходяться на висоті 1,2 метра, а четвертий - 1,5 метра від підлоги. 

 

19.Татамі  

Змагання з вільного двобою (Ассо) можуть проводитися у рінзі та на 

татамі. 

       1.  Технічні умови в разі проведення змагань в розділі Ассо на татамі. 

 Змагальний майданчик, на якому розташовано татамі, знаходиться на підлозі. 

Татамі складається з матів розміром 1м х1м  кожний, товщиною від 20 мм до   

30 мм, які поєднані між собою кріпленням, званим «ластівчин хвіст». 

       2. Робочий простір татамі, в середині якого відбуваються змагання, 

називається зона двобою. Ця зона 5 м х5 м  або 6 м х6 м. Зовні зона двобою 

обмежена зоною ліміту (або граничної зоною) ширина якої 1 м. У зоні ліміту 

знаходяться червоний і синій кути, вони позначені відповідними кольорами. 

  Ці зони можуть бути  на рівні підлоги, забороняється розміщувати їх на 

подіумах або  помості. 
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       3. Зона двобою татамі і гранична зона покриваються м’яким і не слизьким 

матеріалом товщиною від 2 см до 3 см. Гранична зона і зона двобою мають 

бути різних кольорів.  

       4. У разі одночасного використання у одній залі кількох зон двобою 

відстань між двома граничними зонами має бути не менше  2 метрів. 

       5. У кутах татамі, які призначені для спортсменів, має бути не менше двох 

табуреток, відро і швабра. 

       6. Ступінь освітленості татамі має бути 1000 люксів. Татамі освітлюється 

зверху. Бічне освітлення не дозволяється. 

       7. В разі проведення змагань в закритому приміщенні відстань від краю 

зони ліміту до стін або інших предметів має бути не менше 2 метрів. 

 Місця для глядачів розташовуються на відстані не ближче 3 метрів від краю 

зони ліміту. 

       8. Придатність татамі для змагань визначає Головний суддя. 

       9. Головна суддівська колегія розміщується за столом навпроти однієї зі 

сторін татамі, таким чином, щоб червоний кут знаходився зліва від нього, на 

відстані не менше 2 метрів від краю зони ліміту. 

       10. Робота арбітра (рефері) і бокових суддів на татамі 

       В разі проведення змагань на татамі використання столів для бокових 

суддів заборонено, бокові судді сидять на стільцях і використовують планшети 

для заповнення суддівських записок. 

      11. Якщо під час зустрічі учасник вийде в граничну зону, зустріч не 

зупиняється, але арбітр (рефері) попереджає його про це командою "Межа", а 

учасник має негайно увійти до зони двобою. 

       12. Якщо учасник не зробить цього, арбітр (рефері) призупиняє зустріч 

командою "стоп" і робить перше зауваження. Після цього арбітр виводить обох 

учасників до центру зони двобою і дає команду  відновлення зустрічі. 

        13. Після третього зауваження протягом одного раунду арбітр (рефері) 

вимагає оголосити попередження за вихід із зони. 

        14. Бокові судді фіксують попередження в  суддівських записках. 
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        15. Право оцінки в зв'язку з "виходом із зони двобою", "виходом з 

граничною зони" і "перебування за межами кордону зони", належить арбітру 

(рефері). Попередження виносяться з урахуванням думок суддів.  

        16. Не зараховуються ніякі удари, нанесені спортсменом в граничній зоні. 

        17. Використання зон татамі. Зона двобою -  єдина зона, де можуть 

знаходитися і діяти учасники під час раундів.   

         18. Під час проведення раундів ніхто,  крім   спортсменів і рефері не може 

перебувати в зоні двобою і в граничній зоні - зоні ліміту. 

         19. Під час хвилин відпочинку в граничну зону ліміту в своєму кутку,   

можуть входити тільки секунданти з табуретками,  інші особи мають 

залишатися за межами кордону зони. 

         20. Якщо учасник виявиться за межами нейтральної зони внаслідок удару 

суперника, санкції до нього не застосовуються. 

 

                                        20. Секунданти 

1.  Кожний учасник має право на допомогу двох секундантів – головного 

секунданта і його помічника. 

2.  Перед початком кожної зустрічі учасник має інформувати  арбітра 

(рефері), хто є головним секундантом. 

3.  Головний секундант  відповідальний за дії  помічника у разі його 

наявності. 

4. Відповідальність за дії секундантів несе учасник, якому вони 

допомагають. 

5.  Тільки головний секундант має право: 

1) "кинути губку" (рушник) у визнання того, що його учасник програв; 

2) виступати з протестами, які він має подавати письмово на ім’я офіційно 

уповноваженої особи (за передбаченою для цього формою) не пізніше ніж через 

15 хвилин після оголошення рішення щодо результату зустрічі у  змаганнях. 

6. Головний суддя має право перевіряти здатність секунданта виконувати  

обов’язки. 
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7.  Функції і повноваження секундантів: 

1) мають право  виходити на ринг тільки за сигналом щодо закінчення кожного 

раунду (гонг), або у разі закінчення зустрічі за рішенням арбітра; 

2) зобов’язані покинути ринг за сигналом "5 секунд", який подає хронометрист 

перед закінченням хвилини відпочинку, і мають знаходитися безпосередньо 

біля кута свого учасника; 

3) під час двобоїв  не можуть залишати на рингу та навколо нього ніяких 

предметів; 

4)  їм забороняється давати поради, іншу допомогу у ході раундів; 

5) їм забороняється кричати у сторону суперника, його помічників і офіційних 

осіб; 

6)  за порушення винні секунданти або їх учасник можуть бути покарані,  до 

дискваліфікації учасника, якому вони допомагають; 

7)  якщо один з секундантів намагатиметься допомогти будь-яким чином 

піднятися учаснику, який впав і знаходиться у положенні "поза боєм", учасник, 

якому допомагають, буде негайно дискваліфікований і оголошений 

переможеним, секундант буде покараний. 

 

21. Спорядження. Захисні засоби 

1. Форма учасника має бути коректною, зручною і відповідати практичним 

вимогам французького боксу Сават (Додаток 6). Носити прикраси (сережки, 

ланцюжки, кольє)  заборонено за вимогами безпеки.  Під час змагань 

заборонено користуватися слуховими протезами і оптичними приборами.  

2. Спорядження, офіційно визнане і обов’язкове для використання під час 

змагань. 

Рукавички: 

1) мають бути у дуже відповідному стані, зі шкіри або іншого подібного 

матеріалу; 

2) вага має бути: 
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- від 6 до 8 унцій (від 171 г до 228 г) для учасників (учасниць) вагових категорій 

від "дітей" до "молодших юнаків" включно: 

- 8 унцій (228 г) для учасників (учасниць) від середніх юнаків до дорослих 

включно для вагових категорій від "щонайлегших" до "легких" включно; 

 - 10 унцій (285 г) для учасників (учасниць) вагових категорій  

від "суперлегких" до "середніх" включно; 

- 12 унцій (342 г) для учасників (учасниць) вагових категорій  

від "напівважких" до "важких" включно; 

- 14 унцій (399 грами) для учасників  ваговий категорії "суперважка вага": 

більш ніж 85 кг. 

3) мають бути типу, встановленому для французького боксу Сават тобто: 

- мати подвійну манжету, яка повністю захищає кисть і передпліччя (близько   

10 см); 

- модель рукавичок може бути зі шнурівкою або без неї. 

Для рукавичок зі шнурівкою обов’язкова наявність подвійної манжети;  

Шнурівка не має виходити за межі манжети і торкатися долоні, яка має бути 

прикрита шкірою з тонкою набивкою. Місце, де зав’язується шнурівка, має 

закриватися клейкою стрічкою навкруги руки, з кольором відповідним куту. 

Рукавички зі шнурівкою обов’язкові для використання під час змагань у 

вигляді двобоїв (Комба). Вони мають бути однаковими і мають забезпечуватися 

організатором. 

3. Бинти.  Учасники мають право носити на руках бинти. 

Вони складаються з хірургічного бинта без липучих матеріалів, завдовжки 

2,5м - 4.5 м і завширшки 4 см - 5,7 см. Можливе використання бинтів типу 

корсажної стрічки або еластичного бинта. 

Використання клейкої стрічки, інших подібних матеріалів заборонено.  

Дозволяється використовувати у невеликій кількості тальк, без 

змочування. 

З метою забезпечення дотримання Правил під час надягання рукавичок 

може бути присутній суддя при учасниках. 
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Перед початком зустрічі бинти мають бути промарковані і підлягають 

перевірці після оголошення результату. У випадку порушення вимог щодо 

використання бинтів  - арбітр (рефері) вправі підняти питання щодо 

дискваліфікації спортсмена. 

4. Взуття. Верхня частина взуття і «союзки» мають бути з дуже гнучкого 

матеріалу (шкіри, вивернутої або ні). Жорстка але не тверда підошва товщиною  

від 2 мм до 5 мм має бути пласкою, без підборів і  підп’ятників, не може 

виходити за межі,  може вкривати внутрішній край передньої третини стопи 

приблизно на 2 см. 

Взуття  має шнурівку без жорстких кінців і отворів для шнурків,  вузол має 

бути вкритий  верхньою частиною. 

Верхній край взуття має бути вкритий липкою стрічкою навкруги ноги. 

Верхня частина середньої довжини не може бути вище   

5 см над щиколоткою. 

Передня частина «союзки» має бути за можливості округлою і мати з 

середини тонку прокладку з латексу або з іншого подібного захисного 

матеріалу. 

Така ж прокладка має вкривати усе взуття з середини. 

Перевірку взуття на відповідність вимогам проводить  суддя при учасниках, за 

необхідності  Головний суддя. 

5. Форма – комбінезон ( інтеграл) або комплект зі спортивних штанів 

майки без рукавів. 

Комбінезон включає цілісний комплект без рукавів, що має вкривати 

нижні кінцівки і торс. 

Комплект спортивні штани (темного кольору) і майка (червоного, синього 

або кольору спортивного клубу). 

Така форма є обов'язковою для участі у змаганнях  будь-якого рівня. 

Опис  форми - склад і кольори - обираються учасниками (учасницями), але 

вона має бути коректною, не бути аморальною або ексцентричною. 

6. Захисні засоби. До складу захисних засобів входять  захист зубів 
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(капи), захист паху (бандаж), гетри, шолом, нагрудник (для жінок). 

Їх використання може бути обов’язковим, факультативним або 

забороненим в залежності від видів зустрічей (Додаток 8 та 8а). 

1) За виключенням особливих вимог для деяких змагань, використовуються 

засоби захисту: 

- для жінок дозволяється використання засобів захисту статевих органів; це 

обов’язкова під час двобою (Комба); 

- у разі заборони носити гетри, суддя при учасниках може відмовити носити 

шкарпетки або будь які інші засоби захисту, подібні гетрам;  

- для молоді від "дітей" до "кадетів" носіння шолому обов’язкове; 

- для жінок від "молодших" до "кадетів" носіння нагрудника рекомендується і 

може бути оголошено обов’язковим медичною службою;  

- для інших вікових категорій жінок це обов’язково. 

2)  Моделі захисних засобів: 

- капа – з гнучкого матеріалу; 

- бандаж – тверда (негнучка), краї з каучуку, поверхня, обмежена трикутником 

статевих органів; 

- гетри – з м’якого матеріалу, без будь-яких деталей жорсткості, товщиною не 

більше одного сантиметра, має закривати тільки берцову поверхню; 

- шолом; 

- нагрудник. 

 

22. Особливості суддівства і винесення рішень у двобоях першої 

категорії -  (Комба). 

1. Принципі суддівства у двобоях першої категорії – (Комба).    

1)  суддівство двобоїв засновується на принципі оцінки технічного рівня, 

бійцівських якостей, а також ефективності учасників зустрічі з урахуванням 

загальних принципів суддівства;  

2) після кожного раунду, кожний суддя оцінює двох бійців за  

чотирма можливими варіантами:  
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1 Нічия УЧАСНИК А = 2       УЧАСНИК В = 2 

 

2 Перевага 

учасника А 

УЧАСНИК А = 3      УЧАСНИК В = 2 

3 Явна перевага 

учасника А           

УЧАСНИК А = 3 УЧАСНИК В = 1 

4 Нема рішення УЧАСНИК А = Х        УЧАСНИК В = Х 

3) особливості винесення рішень за оцінками. 

Наприкінці бою, якщо він закінчився звичайним чином, визначається сума 

очок за кожний раунд, за якою кожний суддя визначає переможця, якщо немає 

оцінок "Х" за всі раунди (немає рішення). 

        Кожний суддя знімає одне очко за кожне попередження, передбачене у 

цьому випадку; 

4) рішення кожного судді може бути таким: 

- перемога "A" або "B"; 

- нічия (у разі рівності загальної суми оцінок); 

- нема рішення (якщо обидва учасники отримають "Х" за всі раунди).  

        Таке рішення кожного судді дорівнює одному голосу, а загальне рішення 

суддів може бути таким: 

-перемога "A" або "B" (одностайне рішення або за більшістю голосів); 

-нічия (одностайне рішення або за більшістю голосів); 

-нема рішення (одностайне рішення або за більшістю голосів); 

5) такий порядок застосовується також, коли лікар має зупинити зустріч у разі 

наявності кровотечі у обох учасників. У разі більшості голосів Головний суддя 

оголошує кількість голосів отриманих обома учасниками. Якщо офіційно 

уповноважена особа (Головний суддя) приймає рішення сам, дані щодо 

кількості голосів не оголошуються; 

6) наприкінці кожної зустрічі двобою арбітр (рефері) збирає протоколи з 

рішеннями суддів і передає їх Головному судді, який оголошує результат або 

дає команду на його оголошення. Це рішення є остаточним; 
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7) у разі опротестування цього рішення з боку одного з учасників, він може 

через свого секунданта (головного) у цей же день у письмовому вигляді  

передати скаргу протест на ім’я Головного судді, який після занесення її до 

протоколу змагань передає цю скаргу до відповідної арбітражної комісії;  

8) скарга має бути поданою не пізніше ніж через 15 хвилин після оголошення 

рішення щодо результатів останньої зустрічі у змаганнях. 

Будь-яка скарга, якщо її буде подано всупереч цьому порядку, не 

підлягатиме прийняттю; 

9) якщо цю скаргу приймуть, апеляційна інстанція, яка її розглядатиме, може 

тільки:  

- анулювати це рішення; 

- затвердити рішення і результат; 

10) у разі нічиєї і якщо в ході проведення змагань необхідно мати рішення щодо 

перемоги, така перемога може бути оголошеною Головним суддею: "перемога 

за рішенням Головного судді". 

2. Інші випадки винесення рішень. Коли арбітр (рефері) зупиняє зустріч 

до її звичайного закінчення внаслідок нижче перелічених причин: 

1) поза боєм (розділ Комба). У разі коли один з учасників знаходиться у 

положенні "поза боєм" протягом 10 секунд (нокаут), або опиняється у стані 

нокдауну три рази протягшом зустрічі. Рішення, яке арбітр (рефері) виносить 

самостійно: "перемога внаслідок положення поза боєм" (нокаут); 

2) зупинка внаслідок втручання лікаря. Рішення, яке офіційно уповноважена 

особа виносить після втручання медичної служби: "перемога внаслідок зупинки 

лікарем"; 

3) відмова одного з учасників від бою. "перемога внаслідок відмови від бою"; 

4) зупинка волею секунданта "викидання губки". Викидання губки на ринг під 

час раунду або наприкінці хвилини відпочинку: "перемога внаслідок відмови 

секунданта"; 

5) дискваліфікація одного з учасників. Рішення, яке арбітр приймає зі згодою з 

суддями: "перемога внаслідок дискваліфікації"; 
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6) дискваліфікація обох учасників. Рішення, яке арбітр приймає зі згодою з 

суддями:  "дискваліфікація обох учасників"; 

7) відмова від бою. Рішення, яке арбітр виносить зі згодою з суддями: "немає 

рішення" внаслідок відмови від бою. 

         3. Підрахунок очок  (Комба):  

1) підрахунок очок  боксерам-Сават (Комба), нараховуються очки за кожен 

сильний точний удар кулаком або ногою (будь-який удар тільки поверхнею 

взуття). Оцінюються тільки удари, які дійшли до цілі суперника; 

2)  судді заносять ім’я переможця у  протоколи. 

  

   23. Особливості суддівства і винесення рішень у боях другої 

категорії (Пре-Комба). 

1. Принципи суддівства. Суддівство боїв другої категорії засновується на 

принципі оцінки двох учасників у порівнянні одного з другим. У цьому разі 

судді після закінчення кожного раунду виставляють дві оцінки: 

1) порівняльна оцінка техніки і тактики кожного з учасників: оцінка кількості і 

своєчасності нанесення ударів, їх різноманітність, а також послідовність і 

зв’язок з ударами самого учасника (серії) або з ударами його суперника (захист 

– ухилення – удари у відповідь); 

2) порівняльна оцінка бійцівських якостей і ефективності  

1 Нічия УЧАСНИК А = 2       УЧАСНИК В = 2 
 

2 Перевага 

учасника А 

УЧАСНИК А = 3      УЧАСНИК В = 2 

3 Значна перевага 

учасника А           

УЧАСНИК А = 3 УЧАСНИК В = 1 

4 Нема рішення УЧАСНИК А = Х       УЧАСНИК В = Х 

У разі відсутності рішення за одним критерієм рішення не виноситься і за 

другим критерієм. 

2. Особливості винесення рішення у разі оцінки за двома критеріями.  
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Наприкінці бою, якщо він закінчився звичайним чином, кожний суддя визначає 

переможця шляхом складання очок, набраних у кожному раунді, за умовою 

відсутності оцінок "Х" (нема рішення) за всі раунди. У передбачених випадках 

кожний суддя може зняти два очка внаслідок попередження: 

1) рішення кожного з суддів може бути таким: 

- перемога  "A" або "B"; 

- нічия (у разі рівності усіх загальних оцінок); 

- нема рішення (якщо обидва учасники отримали тільки оцінки "Х" за усі 

раунди); 

2) коли лікар має зупинити зустріч у разі кровотечі у обох учасників рішення 

одного судді дорівнюватиме одному голосу, і загальне рішення суддів може 

бути таким: 

- перемога "A" або "B" (одностайне рішення, або рішення, прийняте більшістю 

голосів суддів); 

- нічия (одностайне рішення, або рішення, прийняте більшістю голосів суддів); 

   - нема рішення (одностайне рішення, або рішення, прийняте більшістю голосів 

суддів); 

3)  у разі більшості голосів  Головний суддя оголошує кількість голосів, 

набраних кожним учасником. Якщо Головний суддя має виносити рішення сам, 

данні про кількість голосів не оголошуються. 

        3. Інші випадки винесення рішень під час суддівства бою Пре-Комба: 

1)  "Поза боєм". У разі коли один з учасників знаходиться у положенні "ПОЗА 

БОЄМ" на протязі 10 секунд (нокаут), або опиняється у положенні трьох 

нокдаунів на протязі зустрічі. 

Рішення, яке арбітр (рефері) виносить самостійно: "перемога внаслідок 

положення поза боєм" "нокаут"; 

2) явна перевага одного з учасників. Рішення, яке арбітр (рефері) виносить 

самостійно: "перемога внаслідок зупинки арбітром (рефері)", (явна перевага); 

3) зупинка внаслідок втручання лікаря. Рішення, яке офіційно уповноважена 

особа виносить після втручання медичної служби: "перемога внаслідок зупинки 
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лікарем"; 

4) відмова від бою одного з учасників "перемога внаслідок відмови від бою"; 

5) зупинка волею секунданта "викидання губки". Викидання губки на ринг під 

час раунду або наприкінці хвилини відпочинку: Рішення: "перемога у зв’язку з 

відмовою секунданта"; 

6)  дискваліфікація одного з учасників. Рішення, яке арбітр (рефері) приймає за 

згодою з суддями: "перемога у зв’язку з дискваліфікацією"; 

7) дискваліфікація обох учасників. Рішення, яке арбітр (рефері) приймає за 

згодою з суддями: "дискваліфікація обох учасників"; 

8) судді заносять ім’я до протоколу. 

 

    24. Особливості суддівства і винесення рішень для вільного бою (Ассо).     

1) Суддівство вільних боїв (Ассо)  засновується на принципі оцінки двох 

учасників зустрічі: 

- оцінка техніки і тактики: залежить від якості виконання ударів, їх своєчасності 

і різноманітності, а також їх послідовності і взаємозв’язку з ударами самого 

учасника (серії) або суперника (захист, відхилення, відповіді); 

-оцінка  техніки, яка залежить від точності нанесених ударів. Об’єктивним 

критерієм у цьому випадку є "кількість ударів, які досягли цілі".  

У разі досягнення цілі нараховується відповідна кількість очок, в 

залежності від того, у яке місце потрапив удар і якою кінцівкою він був 

нанесений; 

2) якщо удари наносяться ногами: 

-удар у нижню частину (по ногам)     – 1 очко; 

-удар у середню частину (по тулубу) – 2 очки; 

-удар у верхню частину ( у голову)   – 4 очки; 

3) якщо удари наносяться руками: 1 очко за удар, який дозволений даними 

правилами незалежно від того, в яку частину він потрапив. Але у разі серії 

ударів до рахунку може включатися не більш 2 очок у одній серії; 

4) наприкінці кожного раунду судді виставляють оцінки згідно з чотирма 
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варіантами: 

1 Нічия УЧАСНИК А = 2       УЧАСНИК В = 2 

 

2 Перевага 

учасника А 

УЧАСНИК А = 3      УЧАСНИК В = 2 

3 Явна перевага 

учасника А           

УЧАСНИК А = 3 УЧАСНИК В = 1 

 

4 Нема рішення УЧАСНИК А = Х       УЧАСНИК В = Х 

 

У разі відсутності рішення за одною з оцінок рішення не приймається і за 

другою. 

3. Особливості винесення рішень за оцінками:  

1) наприкінці вільного бою (Ассо), якщо він закінчився звичайним чином, 

визначається сума очок за кожний раунд, за якою кожний суддя визначає 

переможця, якщо немає оцінок "Х" за всі раунди (немає рішення). У 

передбачених випадках кожний суддя може зняти два очки у разі 

попередження; 

2)   кожний суддя може винести таке з рішень: 

- перемога учасника "А" або "В"; 

- нічия (у разі рівності загальних сум оцінок); 

- немає рішення (якщо обидва учасники отримали за всі раунди тільки оцінки 

"Х"); 

3) рішення кожного судді дорівнює одному голосу, і загальне рішення суддів 

може бути таким: 

- перемога учасника "А" або "В"; 

- нічия (у разі рівності загальних сум оцінок); 

- нема рішення (якщо обидва учасники отримали за всі раунди тільки 

оцінки "Х"); 

4) рішення кожного судді дорівнює одному голосу, і загальне рішення суддів 

може бути таким: 
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- перемога учасника "А" або "В" (одностайно або за більшістю суддів); 

- нічия (одностайно або за більшістю суддів); 

- нема рішення (одностайно або за більшістю суддів). 

4. Така методика винесення рішення за оцінками використовується також, 

коли лікар припиняє зустріч у разі наявності кровотечі у обох учасників. 

5. У разі наявності більшості Головний суддя оголошує кількість голосів 

отриманих кожним учасником. Якщо Головний суддя приймає рішення сам, 

дані щодо кількості голосів не оголошуються. 

6. Інші випадки винесення рішень: 

1) "Явна перевага одного з учасників": рішення виноситься арбітром (рефері) зі 

згодою з суддями: Перемога внаслідок зупинки за рішенням арбітра"; 

2) "Відмова одного з учасників від бою" – рішення, яке арбітр виносить 

самостійно: "Перемога внаслідок відмови від бою"; 

3) "Зупинка за волею секунданта", викидання рушника на ринг під час раунду 

або наприкінці хвилини відпочинку. Рішення, яке арбітр (рефері)  виносить 

самостійно: "Перемога внаслідок зупинки за волею секунданта" (відмова 

секунданта); 

4) "Дискваліфікація одного з учасників". Рішення, яке арбітр (рефері)  виносить 

за згодою з суддями: "Перемога внаслідок дискваліфікації"; 

5) "Дискваліфікація обох учасників". Рішення, яке арбітр (рефері)  виносить за 

згодою з суддями: "Дискваліфікація обох учасників"; 

6) "Відмова від вільного бою" (Ассо). Рішення, яке арбітр (рефері)  виносить за 

згодою з суддями: "Нема рішення внаслідок відмови від вільного бою"; 

7) "Зупинка внаслідок втручання лікаря". Рішення, яке виносить Головний 

суддя після втручання медичної служби: "Перемога внаслідок зупинки волею 

лікаря";  

8) судді записують ім’я переможця. 

  

25. Заборонені удари  

      1.  Для ударів руками: 
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-удар ліктем; 

- удар відкритою рукавицею; 

- удар з розвороту, типу "бекфіст"; 

- удар у потилицю.  

       2. Для ударів ногою: 

 - удар гомілкою; 

 - удар коліном; 

 - висхідний удар носком; 

 - удар ногою зверху донизу (вертикально); 

 - захист підставкою гомілки або коліном. 

        3.  Інші заборонені   удари та дії: 

 - головою; 

 - після команди арбітра "стоп"; 

 - суперника, що заплутався в канатах; 

 - використання канатів для нападу; 

 - захоплення ноги або руки суперника; 

 - суперника, що знаходиться на підлозі; 

 - агресивне або образлива поведінка і висловлювання під час поєдинку, 

використання нецензурних виразів; 

 - напад на рефері або агресивна поведінка відносно нього або 

членів суддівської колегії в будь-який час; 

 - будь-яка боротьба і кидки; 

 - будь-які  удари у пах; 

 - будь-які  удари у груди (для жінок). 

  

26.  Протести або оспорювання рішень (рекламації) 

1. Розгляд протестів (рекламацій), які можуть виникнути у зв'язку з 

правилами суддівства, входить до компетенції Головного судді, який створює 

групу з суддів для вирішення поданого протесту. Протест розглядається в місці,  

проведення змагань. Умови прийняття, особливості подання та розгляду таких 
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протестів, в разі необхідності, можуть бути уточнені Регламентом. 

2. Протести щодо рішень. У разі оспорюваного рішення, тільки голова 

делегації (представник команди) має право подавати протест. 

         3. Принцип подання протесту (рекламації) має використовуватися за 

наступними  Правилами:  

1)  протест має бути мотивованим і наданим Головному судді  змагань не 

пізніше ніж через 15 хвилин після проголошення оспорюваного рішення; 

2)  для допуску та взяття до уваги, протест має стосуватися тільки порушень з 

вказанням пункту Правил або Регламенту, який на  думку  представника 

команди був порушений і вплинув на результат рішення двобою ; 

3) для підтвердження вимог протесту може використовуватися відеозапис  2-х 

камер. 

 



                                

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                           556 
 

                      

                                  
                                                                 56 
 
                              27. Моральні правила, привітання 

1. Спортсмен, інший член спортивної команди французького боксу Сават у 

будь-якому місці і часі має поважати свій вид спорту, проявляти повагу до 

вчителя, до партнера, суперника, а також до офіційних осіб. 

Всі, незалежно, від часу тренувань або змагань, мають поважати і 

виконувати правила ввічливості та етикету у французькому боксі Сават.  

Ці моральні правила мають виявлятися і висловлюватися в привітанні між 

спортсменами та іншими учасниками спортивного заходу. 

2. Учасники змагань зобов’язані шанобливо ставитися один до одного під 

час змагань. Допускаються попередження з наслідками в разі неповажного 

відношення атлетів до арбітра (рефері), суддів, Головного судді, заступника 

Головного судді. 

3. Привітання у французькому боксі Сават (Салют) Привітання 

здійснюється: з положення у "прямій стійці" (ноги зведені разом, руки 

опущені вздовж корпусу): 

піднести стислий правий кулак зігнутою в лікті руки на рівень частини 

грудей ближче до лівого плеча;  

розгорнути цю руку за діагоналлю убік і до низу. 
 
В. о. директора департаменту фізичної культури 

 
та неолімпійських видів спорту    Олександр СТЕЦЕНКО 
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Додаток 1 

до Правил спортивних змагань 

з французького боксу Сават   
                                   ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у _____________________________________ з французького боксу "Сават"     

_____________________________________________________   

                                     назва змагань  розділи Ассо, Комба                                                                                                             

Місце проведення:  м._________________  

Дата проведення ___________20____р. 

команди_______________________________________________________ 

                             регіон (область) _________________________         

 

             (контактні реквізити: прізвище, ім’я, адреса, тел./факс, електронна адреса) 

 

 

п\п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

учасника 

День, 

місяць, 

рік 

наро-

дження 

Звання 

/ 

розряд 

СК (ФСТ) 

Назва 

ДЮСШ, 

СДЮШОР,

ШВСМ 

Вид 

(номер) 

розділу 

Вікова 

група / 

Вагова 

катего-

рія 

Тренер 
 

ПІБ 

Підпис 

лікаря 

та 

печатка 

ЛФД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перелічені в списку особи пройшли належне тренування і до змагань підготовлені. 

Керівник регіонального органу виконавчої влади сфери фізичної культури та спорту                                  

_____________________________                    МП            ____________________________                                                                                                                                                                                                  
                                   (ПІБ)                                                                                                                    (підпис) 

Представник (тренер) команди 

_____________________________________                                 ____________________________      
                                 (ПІБ)                                                                                                                      (підпис) 

                                                                                                                                                                 

До змагань допущено          __________________________________________________      чоловік 

                                            (кількість прописом - заповняється лікарем ) 

 Лікар  

___________________________________                     МП            ____________________________                                                                                                                                                                                                  
                          (ПІБ)                                                                                                                              (підпис) 
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Додаток 2 

до Правил спортивних змагань 

з французького боксу Сават   
 

                                                                

                                            
                             АНКЕТА-КАРТОЧКА БОКСЕРА САВАТ 

 

                                   _______________________________ 

                                                                            Комба, Ассо 

                     

 

  1.  Прізвище ____________________________           Вага  кг.    №   жрб. 

  2.  Ім’я   ________________________________       .  

  3.  По батькові __________________________ 

  4.  Дата народження ______________________ 

  5.  Розряд, звання, (дата виконання,)_________________________ 

        _____________________________________________________ 

  6.  Кількість двобоїв/ кількість перемог ________________________ 

  7   Краще спортивне досягнення  ___________________________ 

         _____________________________________________________ 

  8.  Регіон, місто__________________________________________ 

  9.  Назва Клубу, ФСТ _____________________________________ 

 10. Тренер_______________________________________________ 

 11. Ідентифікаційний код __________________________________ 

  

Підпис учасника_____________ 
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Додаток 3 

до Правил спортивних змагань з 

французького боксу  

 
 

Схема розміщення суддівської колегії та офіційних осіб навколо рингу. 

 

   

 
 

 

Нейтрал. 

кут 

 2 суддя    3 суддя  Синій 

кут 

    

 1 суддя 4 суддя 

 

 

 

Червоний  

кут 

Лікар Хронометр 

Г.С 

Секретар 

змагань 

Суддя-

інфор-

матор 

 

5 суддя 

Организ

ат. 

Нейтрал. 

кут 

 

12. Якщо суддів троє, вони розміщуються таким чином: 

- 1 суддя – на тому ж місці; 

- 2 суддя – навпроти головного судді; 

- 3 суддя – на місці 4 судді. 
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Додаток 3а 

до Правил спортивних змагань з 

французького боксу Сават  

                                        Жести Рефері 
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Додаток 4 

до Правил спортивних змагань з 

французького боксу Сават  

                                               Суддівська записка 

 
                           САВАТ 
                    КОМБА         АССО 
                

                          БІ Й №:       ВАГОВА КАТЕГОРІЯ: 
   

 
______________________________________________________ 
               ЧЕРВОНИЙ                                      СИНІЙ 
            
 

_________________________    __________________________ 
                (Прізвище)                                       (Прізвище) 
_________________________    __________________________ 
         (КЛУБ,  МІСТО, країна )                     (КЛУБ,  МІСТО, країна) 

    

      Нічия  2:2 ; Мінімальна перевага 3:2; Явна перевага 3:1 
 

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 (Avt)                 -1                             

  
НОКД. ОЧКИ 

     РАУНД  
ОЧКИ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
(Avt)                  -1  НОКД.  

             _   1             _  

             _   2             _  

             _   3             _  

             _   4             _   

             _                    5                 _  

    
    СУМА 

   

Віднімання попередження  _     _ Віднімання попередження 

  ЗАГАЛЬНА 
СУМА 

  

 
 

ДАТА       __________________                МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ________________________ 
 
РЕФЕРИ  __________________                МІСТО, КРАЇНА     __________________________ 
 
СУДДЯ     _______________№_____       МІСТО, КРАЇНА    __________________________ 
 
ПІДПИС СУДДІ  __________________ 
  
 

          РІШЕННЯ         
  

 
Черв.  

   
Прізвище 

 
Син. 
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  Додаток 4а 

                                                          

Зворотня сторона суддівської записки щодо проведення двобоїв   

(Комба та Ассо) 
 

Прізвище 

(ПІБ) 

            атлета 

 

 

 

 

 

КУТ 

 

ЧЕРВОНИЙ   

 

 

СИНІЙ 

1 РАУНД  

 

 

 

2 РАУНД  

 

 

 

3 РАУНД  

 

 

 

4 РАУНД  

 

 

 

5 РАУНД  

 

 

 

 

 Примітка:  Рахунок в суддівській записці ведеться з урахуванням 3- 4-х раундів 

(розділ Ассо) або 3- 5 раундів (розділ Комба). 
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Додаток 5 

до Правил спортивних змагань з 

французького боксу Сават   

Рішення щодо переможця двобою Головного судді  

                         

                    Рішення Головного судді     двобій №____       

 Гол. Суддя     Прізвище, Ім’я          ____________________ 

 Підпис                _________________ 
 

                    Назва          _________________________________ 

Змагання    Рівень         _________________________________ 

                    Категорія   _________________________________ 

 

 

 

ЧЕРВОНИЙ  КУТ 

 

СИНІЙ  КУТ 

 

Рішення суддя № 1 

 

Рішення суддя № 2 

 

Рішення суддя № 3 

 

Рішення суддя № 4 

 

Рішення суддя № 5 

 

Рішення 

                            Ч.                                                                    С. 
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                                                                                   Додаток 6 

                                                                                   до Правил спортивних змагань 

                                                                                   з французького боксу Сават  

                                                                                       

                Графік складання пар за олімпійською системою 
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                                                              Додаток № 7а 
                                                              підтвердження відсутності 
                                                              вагітності 

 
Декларація щодо відсутності вагітності учасниць змагань, які на момент 
заповнення,  досягли 18 річного віку. 

 

1.                                                           
(Найменування спортивного заходу) 
2.      
(Терміни проведення, місто) 
 
3.                             
Національна Федерація Французького боксу Сават або Повноважний організатор 
 
4.                                                                    
(ПІБ учасниці) 
 
5.                                                         
                     (паспортні дані )                                                  Ким виданий 
 
   
                        

                                    
 Я _____________________________________________________________  
     (П.І.Б. повне ім'я спортсменки ) що бере  участь в цьому змаганні, заявляю про те, 
що я не вагітна. 
 
Я усвідомлюю серйозність написання даної заяви і беру на себе повну 
відповідальність за неї. Якщо згодом, ця заява виявиться неточною, і я отримаю 
і перенесу будь-які пошкодження, за участю в даних змаганнях, я від свого 
імені, своїх спадкоємців, тренерів відмовляюся від будь-яких претензій на 
адресу УФФБС. Ці претензії не будуть також стосуватися посадових осіб і 
співробітників УФФБС, організаторів змагань, приймаючу федерацію, в тому 
числі і власника приміщення, де проводяться змагання. 
 
Дата______________  місто___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  (Підпис учасниці, ініціали та прізвище) 
 
підписано в присутності 
головного лікаря змагань_____________    __________________________ 
                                                                                       (Підпис лікаря)                                 ( П.І.Б.  лікаря ) 
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                                                              Додаток № 7б 
                                                              підтвердження відсутності 
                                                              вагітності 

 
Декларація щодо відсутності вагітності учасниць змагань, які на момент 
заповнення, не досягли 18 річного віку. 

1.  
                                                                          (Найменування спортивного заходу) 

2.                                                                                   
      (Терміни проведення, місто) 
 

3.  
     (Національна Федерація Французького боксу Сават або Повноважний організатор) 
                     

4.   
        (ПІБ учасниці) 
5.                                                         
               (паспортні дані )                                                       Ким виданий 
 
   
                       

                                      

Я один з батьків/ (або) законний 
опікун___________________________________________________________ 
             П.І.Б. повне ім'я батьків/ (або) законного опікуна 
Я ______________________________________________________  
 (П.І.Б. повне ім'я спортсменки ) що бере  участь в цьому змаганні, заявляю про те, що я 
не вагітна. 
 
Дата______________  місто_____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                   (Підпис учасниці, ініціали та прізвище) 
 
   Я усвідомлюю серйозність написання даної заяви і беру на себе повну 
відповідальність за неї. Якщо згодом, ця заява виявиться неточною, і 
________________________________________ отримає і перенесе будь-які 
пошкодження, пов'язані з участю в даних змаганнях, я від її імені, своїх та її 
спадкоємців, тренерів відмовляюся від будь-яких претензій на адресу УФФБС. 
Ці претензії не будуть також стосуватися посадових осіб і співробітників 
УФФБС, організаторів змагань, приймаючу федерацію, в тому числі і власника 
приміщення, де проводяться змагання.   
Дата______________  місто_____________________________________ 

Підпис батьків/ (або) законного опікуна_______________________________ 
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Додаток 8 

до Правил спортивних змагань з 

французького боксу Сават  

 

Повне захисне спорядження для змагань з французького боксу "Сават" 
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         Додаток 8 а 

                                                                                   до Правил спортивних  змагань  

                                                                                   з французького боксу Сават 

 

         Вимоги використання захисного обладнання для спортсменів 

 
 Капа Бандаж Гетри Шолом Нагрудник 

ЧОЛОВІКИ 

Вільний бій 

(Ассо) 

Пре-Комба 

Бій (Комба) 

 

 

Обов’язково 

Обов’язково 

Обов’язково 

 

 

Обов’язково 

Обов’язково 

Обов’язково 

 

 

Дозволено 

Обов’язково 

Заборонено 

 

 

Дозволено 

Обов’язково 

Заборонено 

 

 

- 

- 

- 

ЖІНКИ 

Вільний 

бій(Ассо) 

Пре-Комба 

Бій (Комба) 

 

 

Обов’язково 

Обов’язково 

Обов’язково 

 

 

Дозволено 

Обов’язково 

Обов’язково 

 

 

Дозволено 

Обов’язково 

Заборонено 

 

 

Дозволено 

Обов’язково 

Заборонено 

 

 

Обов’язково 

Обов’язково 

Обов’язково 

МОЛОДЬ 

Від дітей  до 

кадетів * 

 

Обов’язково 

 

Обов’язково 

 

Дозволено 

 

Обов’язково 

 

* для молоді серед жінок а) нагрудник обов’язковий b) бандаж дозволено 
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Додаток 9 

до Правил спортивних змагань з 

французького боксу Сават  

 

 

Ринг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



72 
 

 

Додаток 10 

до Правил спортивних змагань з 

французького боксу Сават  
       

  

                                  Перелік необхідних питань  

                             у звіті Головного судді змагань 

 

1. Час та місце проведення змагань. 

2. Назва змагань.  

3. Назва установи, яка проводить змагання. 

4. Кількість міст учасників, команд (установ). 

5. Кількість учасників (всього, із них жінок, чоловіків, дівчат, юнаків, 

                    кадетів). 

6. Кількість учасників, що виконали класифікаційні норми. 

7. Підготовка та належний вид місця проведення змагань. 

8. Заяви та протести (були, скільки, як вирішили). 

9. Команди, які посіли перші шість місць у том числі в особистій 

                    першості. 

10. Фізична, технічна та тактична підготовка спортсменів,  висновки та 

пропозиції. 

11. Травми (були, не було, скільки). 

12. Кількість глядачів на змаганнях. 

 

До звіту обов’язково  мають бути додані  результати змагань, повний 

список суддів. 
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ЗМІСТ 

  

І. Загальні положення 

 

    2 

  

          ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ   

                                                                                 

    3 

1. Категорії змагань                                                                                        3 

2. Система змагань        3 

3. Попередні двобої.        4 

4. Види, розділи, категорії змагань        5 

          5. Заборонені двобої 

          6. Положення (Регламент) про змагання 

  

          ІІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  

      

 

         1.  Визначення і категорії учасників                                                   

         2. Склад офіційної спортивної делегації (команди) 

         3. Вагові категорії  

         4. Представники команд 

         5. Медична придатність атлетів до участі у змаганні 

   

          ІV.   СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 

 

         1.  Головна суддівська колегія (ГСК) 

         2.  Суддівська колегія рингу або татамі 

         3. Бригада суддів                                                 

    6 

    7 

 

   8 

     

   

    8 

    9 

    11 

    15 

    16 

 

    16 

 

    16 

    17 

    17 

         4.  Головний суддя     18 
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         5. Функції головного судді                                                                                                                                                                 

         6. Права головного судді                                        

         7. Заступник головного судді 

         8.  Суддя при учасниках 

         9. Суддя - хронометрист(и) 

        10. Арбітр (рефері) 

        11. Судді бокові 

        12. Секретар змагань 

        13.  Медичне обслуговування 

        14. Головний лікар змагань 

        15.  Суддя-інформатор 

        16.  Організатор 

        17. Зважування 

        18.  Ринг 

        19.  Татами 

        20. Секунданти 

        21. Спорядження/ Захисні засоби 

        22. Особливості суддівства і винесення рішень у боях 

              першої категорії - розділ Комба (Комба). 

        23. Особливості суддівства і винесення рішень у боях другої 

              категорії Пре-Комба (Пре-Комба).                                           

        24. Особливості суддівства і винесення рішень для вільного 

              бою розділ Ассо (Ассо).     

        25. Заборонені удари у французькому боксі Сават 

        26.  Протести або оспорювання рішень (рекламації) 

        27. Моральні правила, привітання 

          

             Додатки 

   Додаток 1 Зразок іменної заявки  

             Додаток 2  Анкета-карточка учасника 

    18 

    20 

    21 

    21 

    22 

    23 

    33 

    34 

    35 

    36 

    37 

    38 

    38 

    39 

    40 

    42 

    43 

    46 

 

    49 

 

    51 

 

    54 

    55 

    56 

 

     57 

     57 

     58 
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             Додаток 3 Схема розміщення суддівської колегії та 

                               офіційних осіб навколо рингу 

            Додаток 3а  Жести Рефері 
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  Додаток 4а  Зворотна сторона суддівської записки при    

                               проведенні   боїв в розділах Комба та Ассо 

 Додаток 5  Рішення про переможця бою Головного судді            

 Додаток 6  Графік складу пар по олімпійської системі 

           Додаток 7а  Декларація про відсутність вагітності учасниць 
                               змагань, які на момент заповнення,  досягли 18 
                               річного віку                                                                                     
 
           Додаток 7б   Декларація про відсутність вагітності учасниць 

                               змагань, які на момент заповнення, не досягли 18 

                               річного віку 

          Додаток 8    Повне захисне спорядження для змагань з 

                               французького боксу Сават 

          Додаток 8а   Вимоги використання захисного обладнання для 

                                спортсменів 

Додаток 9     Ринг  

          Додаток 10   Перелік необхідних питань у звіті Головного 

                               судді змагань                                                                                                                                                                                              
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	- арбітр (рефері) перед зверненням до суддів має оголосити щодо цього;
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	13.  Медичне обслуговування
	15.  Суддя-інформатор
	16.  Організатор
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