
5. Програма змагань 

5.1. Програма репрезентує проведення змагань по 3-х системах JJIF та 2-х системах АДДУ, узгодженими з JJIF та 

Міністерством: 

5.1.1. І-а система (файтінг-систем) – двобій з використанням дозованого контакту (JJIF); 

5.1.2. ІІ-а система (дуо-систем) демонстрація парою учасників заданих прийомів джиу-джитсу (JJIF); 

5.1.3. ІІІ-я система (cамозахист для безпеки) – демонстрація спеціально-тактичних прийомів джиу-

джитсу (JJIF); 

5.1.4. ІV-та система (фул-систем) – двобій з використанням повного контакту (АДДУ). 

5.2. В АДДУ проводяться змагання по зареєстрованим формам серед: 

5.2.1.  “А” – майстрів; 

5.2.2.  “В” – професіоналів прикладників; 

5.2.3.  “С” – професіоналів спортсменів; 

5.2.4.  “D” – аматорів прикладників; 

5.2.5.  “Е” – аматорів спортсменів. 

5.3. В АДДУ проводяться змагання по зареєстрованим розділам: 

5.3.1.  І  -  ведення поєдинку з застосуванням зброї; 

5.3.2.  ІІ  -  ведення поєдинку без зброї; 

5.3.3.  ІІІ -  демонстрація спеціальних тактичних дій самозахисту з зброєю; 

5.3.4.  ІV - демонстрація спеціальних тактичних дій самозахисту без застосування зброї. 

7.Вікові групи учасників змагань 

7.1. Учасники змагань розподіляються на такі вікові групи: 

7.1.1. група "А" дорослі (від 21 року і старше); 

7.1.2. група "Б" молодь – (18-20 років); 

7.1.3. група "В" юніори – (15-17 років); 

7.1.4. група "Г" старші юнаки (12-14 років); 

7.1.5. група "Д" юнаки (10-11 років); 

7.1.6. група "Є" молодші юнаки (8-9 років). 

7.2. Вік для учасників змагань всіх вікових груп відраховується (незалежно від дати народження) від 01.01. року 

проведення змагань та визначається за паспортом. 

7.3. Учасники вікової групи “А” і “Б” мають право брати участь у змаганнях по всіх системах та на всіх рівнях. 

7.4.. Учасники вікових груп „В” , “Г”, “Д” і “Є”  мають право брати участь у змаганнях з I-ї по II-тю системи та на 

всіх рівнях. 

 

8.Вагові категорії учасників змагань в I та IV системах 

8.1. Учасники змагань по I-й системі з джиу-джитсу поділяються на такі вагові категорії: 

8.1.1. група "А" - дорослі (понад 21 рік): 

8.1.1.1. чоловіки: до 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, понад 94 кг; 

8.1.1.2. жінки: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

8.1.2. група "Б" – молодь (18-20 років): 

8.1.2.1. хлопці: до 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, понад 94 кг; 

8.1.2.2. дівчата: до 49 кг, 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг; 

8.1.3. група "В" - юніори (15-17 років): 

8.1.3.1. юніори: до 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, понад 81 кг; 

8.1.3.2. юніорки:   до 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг,  понад 70 кг; 

8.1.4. група "Г" – старші юнаки (12-14 років): 

8.1.4.1. юнаки:   до 34 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, понад 66 кг; 

8.1.4.2. дівчата: до 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, понад 63 кг; 

8.1.5. група "Д" – юнаки (10-11 років): 

8.1.5.1. юнаки:   до 24 кг, 27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, понад 50 кг; 

8.1.5.2. дівчата: до 22 кг, 25 кг, 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, понад 48 кг; 

8.1.6. група "Є" – молодші юнаки (8-9 років): 

8.1.6.1. юнаки: до 21 кг, 24 кг, 27 кг, 30 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, понад 42 кг; 

8.1.6.2. дівчата:   до 20 кг, 22 кг, 25 кг, 28 кг, 32 кг, 36 кг, 40 кг, понад 40 кг. 

8.2. Учасники змагань по IV-й системі з джиу-джитсу поділяються на такі вагові категорії: 

8.2.1. група "А" – дорослі (понад 21 рік) та група "Б" – молодь (18-20 років): 

8.2.1.1. чоловіки та хлопці: до 72 кг, 80 кг, 90 кг, понад 90 кг; 

8.2.1.2. жінки та дівчата: до 55 кг, 62 кг, 70 кг, понад 70 кг. 

8.3. У віковій групі "А" можуть проводитись змагання на звання абсолютного чемпіона без розподілу 

учасників на вагові категорії та без присвоєння їм класності по ЄСКУ і внесення залікових очок 

команді. 

 

9. Підроздільні групи учасників змагань з I  по ІV  системи, залежно від статі 

9.1. Підроздільні групи для I-ї та ІV систем: 



9.1.1. чоловіки та хлопці - групи „А” і “Б”- I-ї та ІV системи ; 

9.1.2. жінки та дівчата - групи „А” і “Б” - I-ї та ІV системи; 

9.1.3. юніори та юнаки  - групи “В”, “Г”, “Д” і “Є”” – І система; 

9.1.4. юніорки та дівчата - групи “В”, “Г”, “Д”  і “Є” – І система. 

9.2. Підроздільні групи для II-ї та ІІІ-ї систем: 

9.2.1. чоловіки, жінки, хлопці та дівчата - групи „А” і “Б” - IІ-ї та ІІІ системи; 

9.2.2. змішана пара - групи „А” і „Б” - IІ-ї та ІІІ системи; 

9.2.3. хлопці, дівчата, юніори, юніорки, юнаки, дівчата - групи „В”, “Г” і “Д” - II-га система; 

9.2.4. змішані пари - групи „В”, “Г” і “Д” - II-га система. 

 

12. Татамі 

12.1. Змагання проводяться на спеціальному досить щільному і пружному килимі - "Татамі", що може бути 

виготовлений з різних матеріалів. 

12.2. Загальний розмір татамі для всіх груп і систем - квадрат 10x10м, з робочою зоною татамі - квадрат 

6x6м, довкола якого смуга шириною 2м іншого кольору (зона безпеки). Площа робочої зони  

називається  зоною  змагань.  

12.3. На відстані 1-го метра від центру татамі (в 2 сторони) наносяться дві паралельни лінії білого 

кольору завдовжки 1 метр й шириною 5 см, які вказують на початкову межу для учасників 

змагань. 

12.4. При проведенні змагань на помості, його висота повинна бути не більш 1 м, а бічні сторони повинні 

мати нахил 45 градусів у зовнішній бік. 

12.5. Придатність татамі й устаткування для змагань визначаються головним суддею, головою 

оргкомітету змагань і представником організації, що проводить змагання.  

12.6. Придатність татамі фіксується в спеціальному прийомному акті. 

12.7. В окремих випадках дозволяється проводити змагання на борцівському килимі (на тих же умовах, що і 

татамі) на всіх рівнях крім міжнародного, але для цього оргкомітет змагань повинен узгодити цей факт з 

суддівською колегією цих змагань та попередити всіх учасників. 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

13. Одяг та екіпіровка учасників змагань 

 



13.1. Костюм учасника змагань („Кімоно”) I-ї, II-ї і ІV-ї систем складається з куртки („Дзюдога”), штанів 

("Дзюбон"), пояса ("Обі") спеціального покрою й футболки для дівчат. 

13.2.  “Кімоно” учасника має бути білого або синього кольору  для дзюдо або джиу-джитсу. 

13.2.1. „дзюдога” повинна бути пошита з міцного матеріалу (льон, бавовна, т.п.): 

  13.2.1.1. верх „дзюдога” (з верху до поясу) повинний бути виконаний з плетеного матеріалу; 

 13.2.1.2. нижня частина „дзюдога” (від пояса до низу) повинна бути прошита; 

 13.2.1.3. відворіт „дзюдога” повинен бути виконаний з того ж матеріалу та прошитий кількома 

рядами ниток по всій довжині; 

13.2.1.4. рукава „дзюдога” повинні бути загнуті та прошиті; 

13.2.2. „дзюдога” повинна бути такої довжини, щоб його край покривав мінімум третину – максимум 

половину стегна; 

13.2.3. за шириною на рівні сонячного сплетіння воно повинно запинатися не менш ніж на 15 см для 

груп „А”, “Б” і „В” та на 10 см – для груп „Г”, “Д” і „Є”; 

13.2.4. рукава повинні бути довжиною максимум до зап’ястя та мінімум покривати половину 

передпліччя, а також не повинні бути підвернуті; 

13.2.5. по всій довжині рукава між рукавом і рукою (з урахуванням пов’язок) повинний бути простір у 

10-15 см. 

13.3. "Дзюбон" учасника має бути виконаний з одного матеріалу і того ж кольору, що й „дзюдога”, та 

відповідати таким вимогам: 

13.3.1. "дзюбон" повинні покривати ноги максимум до гомілковостопного суглоба або мінімум до 

половини гомілки, а також не повинні бути підвернуті; 

13.3.2. між ногою (з урахуванням пов’язок) і штаниною повинний бути простір у 10-15 см; 

13.3.3. на колінах "дзюбон" повинні нашиватися (з того ж матеріалу, з внутрішньої сторони) вставки й 

прошиватися нитками в кілька рядів; 

13.3.4. низ кожної штанини "дзюбон" повинен бути загнутий та прошитий; 

13.3.5. пояс "хімо" для "дзюбон" повинен бути виконаний з того ж матеріалу та відповідати таким 

вимогам: 

13.3.5.1. шириної 1-2 см; 

13.3.5.2. по довжині – двічі охоплювати й щільно облягати тулуб учасника та вдягатись скрізь 

"дзюбон" і зав’язуватись спереду; 

13.3.5.3. кінці зав’язаного поясу повинні бути однакової довжини – 10-15 см. 

13.4. "Обі" повинен бути виконаний з міцного матеріалу (льон, бавовна, т.п.) шириною 4-5 см та по довжині 

повинен двічі охоплювати і щільно облягати тулуб учасника й зав’язуватися поверх „дзюдоги”  

попереду плоским вузлом, який скріплює обидва витки пояса. Кінці зав’язаного „обі” повинні бути 

однакової довжини 15-30 см. 

13.5. Учасниці повинні надягати під „дзюдогу” довгу футболку з короткими рукавами, білого чи синього 

кольору, яка заправляється в „дзюбон”, але для учсників чоловічої статі забороняється вдягати 

футболку. 

13.6. На змаганнях з I-ї, II-ї і ІV-ї систем учасники змагань одягають „обі” червоного (ред) та  синього (блю) 

кольору поверх свого „кімоно”. 

13.7. На змаганнях з III-ї системи учасники змагань:  

13.7.1. передбачається, що учасники мають бути одягнені у стандартну бойову форму відповідних 

правоохоронних органів; 

 13.7.2. атакуючий учасник «Торі» має бути одягнений у футболку, колір якої повинен бути 

однаковим з кольором куртки, а також носити пояс синього чи червоного кольору; 

13.7.3. атакуючий учасник першої викликаної команди має носити червоний пояс, водночас друга 

викликана команда – синій пояс (учасник у захисній позиції «Уке» має носити бойовий пояс 

участника); 

13.7.4.  учасники мають носити легке спортивне взуття подібне до того, що використовують у карате, 

самбо та реслінгу; 

13.7.5. назва країни та вид правоохоронного органу повинні бути розміщені на задній частині куртки 

у квадраті розміром 30/30 см. 

Наприклад: 

BUL BUL BUL 

ARM POL SEC 

13.7.6. бойовий пояс має бути виготовлений з текстильного матеріалу чи шкіри; він повинен мати 

спеціальний тримач для наручників та палиці.   

13.8. Для забезпечення безпеки учасників змагань у I-ї і ІV-ї системах використовується захисне 

екіпірування: 

13.8.1. рукавички з відкритими пальцями (червоного та синього кольору) обов’язково для I-ї і ІV-ї 

систем; 

13.8.2. щитки на гомілку та стопу для I-ї і ІV-ї систем обов’язкові; 

13.8.3. пахова раковина, для I-ї і ІV-ї систем – за бажанням; 



13.8.4. закритий шолом - для груп „Д” і “Є”, для I-ї системи (червоного та синього кольору) 

обов’язково; 

13.8.5. капа без шолома - для груп „А” і “Б”, для I-ї і ІV-ї систем(за бажанням); 

13.8.6. капа без шолома - для груп „В” і “Г”, для I-ї системи (або закритий шолом за бажанням); 

13.8.7. для дівчат – жилет за бажанням. 

13.9. Рукавички на руки повинні бути сухі, легкі, короткі, відкритого типу, із товщиною (не прошитого) 

суцільного, пружного матеріалу 2-3 см для I-ї системи та 4 – 5 см для ІV-ї системи, (цілком покриваючи 

тильну частину долоні і проксимальні фаланги чотирьох пальців та допускається "відкрите" положення 

великого пальця кисті). 

13.10. Протектори на ноги повинні закривати не менш 2/3 передньої і бічної частин гомілки й підйом стопи 

до підстави пальців та товщиною пружного матеріалу 1-3 см. 

13.11. Учасники групи "Д" і “Є” допускаються до змагань тільки в закритих шоломах. 

13.12. Пахова раковина повинна бути тверда і вдягається під штани учасника. 

13.13. Захисний жилет одягається поверх футболки учасниці, але під „дзюдогу”. 

13.14. Одяг учасників змагань повинен мати охайний вигляд, випраний, прасований та у справному стані. 

13.15. Екіпіровка учасника змагань повинна бути у справному стані та мати охайний вигляд. 

13.16. Забороняється використовувати будь-яке взуття для участі у першій, другій та четвертій системах. 

13.17. Сережки, пірсинг чи будь-які гострі предмети, котрі можуть зашкодити здоров’ю чи поранити 

супротивника, не дозволяються. 

13.18. Учасник, що має проблеми з зором, може носити лише м’які спортивні окуляри чи м’які контактні 

лінзи, під свою власну відповідальність. 

13.19. Довге волосся має бути зав’язане м’якою стрічкою для волосся. 

 

18. Склад команд 

 

18.1. Склад збірної команди України з джиу-джитсу складається: 

18.1.1. група „А” – дорослі (від 21 року): 

18.1.1.1. для участі у чемпіонатах Світу та Європи чоловіки: 

I система – 6 учасників (по одному в кожній ваговій категорії); 

II та  IІІ система – по 2 учасники; 

18.1.1.2. для участі у чемпіонатах Світу та Європи жінки: 

I система – 4 учасниці (по одній в кожній ваговій категорії); 

II та IІІ система – по 2 учасниці; 

18.1.1.3. для участі у чемпіонатах Світу та Європи змішана пара або команда: 

II та IІІ система – по 1 жінці і 1 чоловіку. 

18.1.1.4 для участі у Кубках Світу, Європи та відкритих чемпіонатах Європи склад збірної 

команди України подвоюється, 

18.1.1.5 для участі у Всесвітніх іграх: 

I система – 1 - 8 учасники - чоловіки (-69кг, -77кг, -85кг, -94кг.); 

I система – 1 - 6 учасниць – жінки (-55кг, -62кг, -70кг..); 

II системі – 1 -2  пари– чоловіки, жінки, змішана пара. 

18.1.2. група „Б” – молодь – (18-20 років): 

18.1.2.1. хлопці: 

I система – 14 учасників (по двоє в кожній ваговій категорії); 

II та ІІІ система – по 2 пари; 

18.1.2.2. дівчата: 

I система – 10 учасниць (по дві в кожній ваговій категорії); 

II та ІІІ система – по 2 пари; 

18.1.2.3. змішана команда: 

II та ІІІ система – по 2 пари. 

18.1.3. група „В” – юніори (15-17 років): 

18.1.3.1. юніори: 

I система – 16 учасників (по двоє в кожній ваговій категорії); 

II система – 2 пари; 

18.1.3.2. юніорки: 

I система – 16 учасниць (по дві в кожній ваговій категорії); 

II система – 2 пари; 

18.1.3.3. змішана команда: 

II система – 2 пари. 

18.1.4. група „Г” – старші юнаки (12-14 років):     

18.1.4.1. юнаки: 

I система – 18 учасників (по двоє в кожній ваговій категорії); 

II система – 2 пари; 



18.1.4.2. дівчата: 

I система – 18 учасниць (по дві в кожній ваговій категорії); 

II система – 2 пари; 

18.1.4.3. змішана команда: 

II система – 2 пари. 

18.1.5. група „Д” – юнаки (10-11 років): 

18.1.5.1. юнаки: 

I система – 18 учасників (по двоє в кожній ваговій категорії); 

II система – 2 пари; 

18.1.5.2. дівчата: 

I система – 18 учасниць (по двоє в кожній ваговій категорії); 

II система – 2 пари; 

18.1.5.3. змішана команда: 

II система – 2 пари. 

18.1.6. група „Є” – молодші юнаки (8-9 років): 

18.1.6.1. юнаки: 

I система – 16 учасників (по двоєв кожній ваговій категорії); 

18.1.6.2. дівчата: 

I система – 16 учасниць (по двоє в кожній ваговій категорії). 

18.2. Склад регіональної збірної команди складається: 

18.2.1. I та IV системи – по 2 учасники в кожній ваговій категорії та підроздільній і віковій групі “А”, 

„Б”; 

18.2.2. I система – по 2 учасники в кожній ваговій категорії та підроздільній і вікових групах, „В”, 

„Г”, “Д” і “Є”; 

18.2.3. II та IІІ системи – по 2 пари в кожному підрозділі та вікових групах „А”і „Б”;  

18.2.4. II система – по 2 пари в кожному підрозділі та вікових групах „В”, „Г”, “Д” і “Є”. 

18.3. Склад клубної збірної команди складається: 

18.3.1. І та IV системи – по 2 учасники в кожній ваговій категорії та підроздільній і віковій групі “А”, 

„Б”; 

18.3.2. II система – по 2 пари в кожному підрозділі та вікових групах „А”, „Б”, „В”, „Г”, “Д” і “Є” 

18.3.3. III система – по 2 пари в кожному підрозділі та вікових групах „А”, „Б”; 

18.4. До участі у міжнародних змаганнях для вікової групи “А” допускається по одному складу збірних 

команд від країн (членів JJIF) в кожній системі та в кожній ваговій категорії й підроздільній групі,  у 

вікових групах “Б”, “В”, “Г”, “Д” і “Є” по 2 склади збірних команд, та. по окремих допусках для вікової 

групи “А” - 2 склади збірних команд 

18.5. До участі у Чемпіонаті України допускається по одному складу збірних команд від кожного регіону 

(членів АДДУ) в кожній системі та в кожній ваговій категорії й підроздільній і віковій групі. 

18.6. До участі у Кубку України та Всеукраїнському турнірі допускається по одному складу збірних команд 

від кожного клубу (члена АДДУ) в кожній системі та в кожній ваговій категорії й підроздільній групі. 

18.7. До участі у регіональних змаганнях допускається по одному складу збірних команд від кожного клубу 

(члена АДДУ) в кожній системі та в кожній ваговій категорії й підроздільній групі. 

18.8. До участі у відкритих всеукраїнських та регіональних змаганнях допускається по одному складу 

збірних команд від кожної організації (яка має запрошення на ці змагання від АДДУ) в кожній системі 

та в кожній ваговій категорії й підроздільній групі. 

18.9. До участі у всеукраїнських та регіональних закритих змаганнях, які проводить Асоціація джиу-джитсу 

України, допускаються лише громадяни України. 

18.10. Склад збірної команди (на різних рівнях):  

1 8.10.1. І–й системі від одного учасника до повного складу; 

1 8.10.2 ІІ–й та ІІІ–й системах від однієї пари до повного складу; 

1 8.10.3 ІV-й системі від одного учасника до повного складу; 

18.11. Не дозволяється перевищувати кількість учасників від збірних команд поза положенням про 

змагання..  

18.12. Кожна країна повинна створити архів з реєстрацією усіх, хто практикує самозахист з метою безпеки – 

поліція, армія та охоронні компанії. 

 

25. Умови допуску до змагань 

 

25.1. У змаганнях, що проводить JJIF, мають право брати участь тільки члени JJIF або команди, які 

отримали запрошення від Правління або оргкомітету змагань JJIF. 

25.2. Рівень змагань та умови участі у змаганнях, які проводить JJIF, вказано в запрошенні (Положенні) на 

змагання. 

25.3. В закритих змаганнях JJIF (Чемпіонати Світу, Європи та Кубки Світу і Європи) мають право брати 

участь тільки члени національних збірних команд, атестація яких (“Кю” чи “Дан”) відповідає рівню, 



вказаному в запрошенні на змагання та підтверджена атестаційним комітетом країни-учасниці (який 

зареєстрований в JJIF). 

25.4. У змаганнях, що проводить АДДУ, мають право брати участь тільки члени АДДУ (громадяни 

України), або команди, які отримали офіційне запрошення від оргкомітету АДДУ, за підписом 

президента АДДУ та завірені мокрою печаткою. 

25.5. Рівень змагань та умови участі у змаганнях що проводить АДДУ, вказано в “Положенні про змагання”, 

яке є офіційним запрошенням. 

25.6. В закритих змаганяях АДДУ (Чемпіонат та Кубок України) мають право брати участь тільки члени 

регіональних збірних команд, атестація яких (“кю” чи “дан”) відповідає рівню, вказаному в “Положенні 

про  змагання” та підтверджена атестаційним комітетом регіону-учасника (який зареєстрований в 

АДДУ). Атестація члена регіональної збірної команди повинна бути зареєстрована в атестаційному 

комітеті АДДУ по одному з напрямків джиу-джитсу, офіційно зареєстрованих в АДДУ та JJIF (згідно 

«Положення №4»). 

25.7. У змаганнях, що проводять структурні організації АДДУ, мають право брати участь тільки члени 

АДДУ (громадяни України) або команди, які отримали офіційне запрошення від структурної 

організації АДДУ за підписом керівника структурної організації АДДУ та завірені мокрою печаткою. 

25.8. Рівень змагань та умови участі у змаганнях, які проводить структурна організація АДДУ, вказано в 

“Положенні про змагання”, яке є офіційним запрошенням. 

25.9. “Чемпіонат України” та “Кубок України” є закриті, внутрішні змагання АДДУ з джиу-джитсу, в яких 

мають право брати участь тільки члени АДДУ (громадяни України). 

25.10. У “Відкритому турнірі”, що проводить АДДУ, мають право брати участь не тільки члени АДДУ, але 

тільки по офіційному запрошенню АДДУ. 

25.11. Регіональні змагання - “Чемпіонат” та “Кубок” є закритими внутрішніми змаганнями з джиу-джитсу, 

в яких мають право брати участь тільки члени структурної організації АДДУ (громадяни України). 

25.12. У регіональному “Відкритому турнірі з джиу-джитсу” мають право брати участь не тільки члени 

АДДУ, але тільки по офіційному запрошенню структурної організації АДДУ. 

 

3.Реєстрація, допуск та акредитація учасників змагань 

 

3.1. Умови допуску учасників до змагань, їх кваліфікація, а також перелік документів, що подаються до 

мандатної комісії, обмовляються у “Положенні про змагання”. 

3.2. До участі у закритих змаганнях з джиу-джитсу допускаються: 

3.2.1. на міжнародному рівні – тільки члени JJIF; 

3.2.2. на всеукраїнському рівні – тільки члени АДДУ; 

3.2.3. на регіональному рівні – тільки члени структурних організацій АДДУ; 

3.2.4. на міському або клубному рівні – тільки члени структурних організацій АДДУ. 

3.3. До участі у відкритих змаганнях на різних рівнях допускаються учасники, які мають офіційний виклик 

на змагання, підписаний керівником організації (яка проводить змагання) та завірений мокрою 

печаткою. 

3.4. До участі у закритих змаганнях допускаються учасники, які є в складі спортивної делегації (яка 

зареєстрована на базі попередньої заявки) і заявлені в іменній заявці. 

3.5. Допускаються виступи учасників по одній або декількох системах одночасно. 

3.6. Допускається виступ учасника тільки в одній віковій групі та одній ваговій категорії (крім абсолютної, 

якщо така буде заявлена). 

3.7. Процедура проходження реєстрації та акредитації учасників змагань: 

 3.7.1. після прибуття спортивної делегації на змагання голова делегації повинен терміново звернутися до 

секретаря мандатної комісії, отримати необхідну інформацію, бланки документів для заповнення; 

 3.7.2. після заповнення всіх необхідних документів представник команди подає іменну заявку на розгляд 

головного лікаря змагань, який: 

3.7.2.1. після перевірки іменної заявки вказує: "Допущено  (кількість  прописом)  учасників"  або  "Не  

допущені  учасники  (перелік прізвищ)" і завіряє підписом та особистою печаткою; 

3.7.2.2. при виникненні сумнівів у стані здоров'я учасника, може вимагати проведення зовнішнього 

медичного огляду будь-якого учасника; 

 3.7.3. отримавши допуск головного лікаря змагань, голова делегації звертається до секретаря мандатної комісії для 

уточнення кількості допущених учасників, при цьому голова делегації надає іменну і технічну заявки та 

документи на кожного учасника, передбачені “Положенням про змагання” та цими “Правилами”; 

3.7.4. після цього голова делегації вносить цільовий членський внесок казначею оргкомітету (якщо це 

передбачено) і отримує завірені ним лист реєстрації та технічну заявку; 

3.7.5. отримавши лист реєстрації, завірений лікарем та казначеєм, представник команди разом з учасниками 

змагань направляється до комісії зі зважування для її проходження; 

3.7.6. після проходження комісії зі зважування (обов’язково завірити його у голови цієї комісії) представник 

команди передає його голові делегації для проходження подальшої реєстрації та акредитації; 



3.7.7. після цього голова делегації звертається до голови мандатної комісії для затвердження листа реєстрації та 

технічної заявки; 

3.7.8. отримавши завірений (головою мандатної комісії) лист реєстрації та технічну заявку, голова делегації 

звертається до секретаря мандатної комісії для отримання акредитації та до голови оргкомітету змагань – для 

отримання місць для проживання та харчування. 

3.8. Документи, подані головою делегації після закінчення часу, відведеного для роботи мандатної комісії, до розгляду 

не приймаються, і команда до змагань не допускається. 

3.9. Якщо команда з об'єктивних і незалежних від неї причин (визнаних такими головою мандатної комісії)  

не може прибути до закінчення роботи мандатної комісії, голова делегації повинен забезпечити 

передачу іменної та технічної заявки по факсу чи електронній пошті до закінчення часу роботи 

мандатної комісії (упевнившись, що інформація отримана повністю і без помилок). В такому випадку 

проводиться умовна акредитація команди. 

3.10. Команда, що має умовну акредитацію, не допускається до змагань без дачі пояснень та виконання 

процедури проходження мандатної комісії за 2 години до початку змагань, причому добровільні внески 

(якщо вони були попередньо внесені) не повертаються. 

3.11. Зявки, що не відповідають зразкам, вказаним в цих “Правилах”, мандатною комісією не приймаються. 

3.12. Після закінчення терміну роботи мандатної комісії, голова мандатної комісії передає головному 

секретарю змагань: 

 3.12.1. попередні заявки; 

 3.12.2. іменні та технічні заявки; 

 3.12.3. лист реєстрації та акредитації; 

 3.12.4. всі документи, які вказані в “Положенні про змагання” та цих “Правилах”. 

3.13. Команди, що не допущені до змагань, можуть оскаржити рішення мандатної комісії в апеляційній 

комісії змагань. 

3.14. Відповідальність за допуск учасників несе голова мандатної комісії. 

 

8. Схеми розміщення на татамі суддів та учасників  з I по ІV системи 

 

8.1. АДДУ проводить змагання по 4 системам, тому і склад суддівських бригад та схеми їх розміщення – 

різні. 

8.2. Схема розміщення суддів та учасників  у I та IV системах: 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

8.3. Схема розміщення суддів та участників у II та ІІІ системах: 

 

 

 
 

8.4. Стіл керівника татамі (за яким знаходяться суддя за часом, секретар змагань та суддя за таблом) та стіл  

лікаря змагань, повинні розміщатися не ближче 2м від краю татамі у всіх 4 системах. 

8.5. Боковим суддям забороняється виходити на татамі у всіх 4 системах, крім випадку, коли рефері сам 

запрошує бокових суддів на нараду у I-й та  ІV системах або в екстренному випадку: 

8.5.1. рефері не в змозі виконувати свої обов’язки; 

8.5.2. виникла ситуація, яка загрожує безпечному ходу змагань. 

8.6. Стільці бокових суддів у II та III системах повинні знаходитись на відстані не менше 1м від краю татамі. 

8.7. До складу суддівських бригад, які будуть здійснювати суддівство у II або III системах, дозволяється 

включати бокових суддів у кількості 3 або 5, та з кваліфікацією не нижче II категорії. 

8.8. Ритуали учасників змагань в I, II, ІІІ і IV системах: 

8.8.1. місце розташування їх перед початком змагань в центрі робочої зони на відстані 

2м між ними; 

8.8.2. перед початком змагань вони повинні виконати “Ріцурей”, спочатку рефері, а 

потім між собою; 

8.8.3. після закінчення змагань повинні виконати “Ріцурей” спочатку між собою, а 

потім рефері; 

8.8.4. до початку першої атаки в кожній серії (у змаганнях II-ї та IІІ систем) “Торі” 

повинен розміщатися так, щоб суддівська бригада знаходилася від нього з правого 

боку, після чого атака може проводитись у різному напрямку; 



8.8.5. кожен учасник після закінчення свого виступу та проведення ритуалу “Ріцурей” 

повинен підійти до представника команди (який супроводжував цей поєдинок) 

свого суперника та привітати його (потиснути руку). 

 
 

9. Тривалість двобою 

 

9.1. Для груп “А”, “Б” і “В” – 1 раунд 3 хвилини для I системи. 

9.2. Для груп “А” і “Б” – 1 раунд 3 хвилини для IV системи. 

9.3. Для груп “Г”, “Д” і “Є”  – 1 раунд 2 хвилини для I системи. 

9.4. Для груп “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д” і “Є”  – 1 виступ до 5 хвилин для II системи. 

9.5.  Для груп “А” і “Б” – 1 виступ до 5 хвилин для IIІ системи. 

9.6. При кожній зупинці двобою – час зупиняється. 

 

11. І система (файтінг-систем) 

 

11.1. Оцінка дій учасників змагань (в I системі) суддями складається з 3-х частин: 

11.1.1. частина 1: удари руками та ногами; 

11.1.2. частина 2: кидки та технічні переводи в боротьбу лежачи, больові та задушливі прийоми в 

стійці; 

11.1.3. частина 3: боротьба в партері (утримання, больові та задушливі прийоми). 

11.2. Оцінка дій учасників змагань, під час ходу поєдинку, здійснюється без зупинки двобою. 

11.3. Хід двобою: 

11.3.1. 1 частина: 

11.3.1.1. двобій починається з першої частини, коли обидва учасники виконують техніку 

ударів руками та ногами; 

11.3.1.2. удари повинні бути технічно правильними з обов’язковим виконанням  “Хікіте” (з 

поверненням  руки) або “Хікіасі” (поверненням ноги); 

11.3.1.3. заборонено виконувати проносну техніку або перевищувати контакт; 

11.3.1.4. вся ударна техніка повинна виконуватись із легким, дозованим контактом, а удари в 

голову можна здійснювати без контакту;  

11.3.1.5. заборонено наносити удари в пах, ноги, хребет та суглоби. 

11.3.2. 2 частина: 

11.3.2.1. щойно один чи обидва учасники виконали захват однією або двома руками – 

починається друга частина; 

11.3.2.2. в другій частині учасникам заборонено виконувати техніку ударів. (Дозволяється 

виконати удар в момент захвату); 

11.3.2.3. в цій частині учасники можуть виконувати кидки, виведення з рівноваги, больові та 

задушливі прийоми. 

11.3.3. 3 частина: 

11.3.3.1. тільки коли обидва учасники опинились лежачи на татамі, або стали на обидва коліна 

чи сіли на сідницю – починається третя частина (боротьба в партері); 

11.3.3.2. техніка ударів в боротьбі лежачи – заборонена; 

11.3.3.3. учасники можуть виконувати кидки та перевороти у третій частині, однак вони не 

оцінюються; 

11.3.3.4. учасники виконують утримання на спині, животі, больові та задушливі прийоми; 

11.3.4. під час двобою учасники можуть вільно переходити з однієї частини в іншу без зупинки 

поєдинку суддями для оцінки їх дій; 

11.3.5. учасникам дозволяється знаходитись в небезпечній зоні не більше 5 сек. 

11.3.6. дозволяється наносити удари супернику, який знаходиться на татамі в позиції «на три точки», 

але тільки одразу після розриву захвату (2 частини), який привів його в цю позицію. 

11.4. Схема дозволених та заборонених напрямків для виконання кидків: 

 

 



                                                  
 

11.5. Нарахування балів: 

11.5.1. 1 бал “Вадзарі” учасникам двобою нараховується за: 

11.5.1.1. нанесений, але частково заблокований удар; 

11.5.1.2. неідеальний кидок або технічний перевід в партер; 

11.5.1.3. утримання від 10-14 секунд (“осаекомі”); 

11.5.1.4. отримане суперником порушення “Шидо”. 

11.5.2. 2 бали “Іппон” учасникам двобою нараховується за: 

11.5.2.1. ідеальний удар (е заблокований); 

11.5.2.2. ідеальний кидок або виведення з рівноваги; 

11.5.2.3. больовий або задушливий прийом у другій частині; 

11.5.2.4. утримання 15 секунд (“осаекомі”); 

11.5.2.5. отримане суперником порушення “Чуй”. 

11.5.3. 3 бали “Іппон” учасникам двобою нараховується за: 

11.5.3.1. больовий або задушливий прийом в третій частині; 

11.5.3.2. утримання, під час якого утримуваний здається. 

11.5.4. дострокову перемогу “Іппон” (рахунок 14:0): 

11.5.4.1. отримані їм в 3-х частинах оцінки “Іппон”; 

11.5.4.2. відмову суперника (або його представника команди) від двобою. 

11.6. Якщо частково заблокований удар був спійманий в захват, то така дія не може бути зарахована, як 

знехтування захистом - “Мобобе”. 

11.7. Зараховуються тільки удари з чіткою технікою та обов’язковим виконанням “Хікіте” і “Хікіасі”. 

11.8. Дозволяється виконувати удар “Тецуй”. 

11.9. Переведення суперника в партер за допогою удару оцінюється, як технічний перевід в партер. 

11.10. Для покарання за легкі порушення необхідно використовувати команди “Сономама” та “Йоші”, в 

другій та третій частині. 

11.11. Високоамплітудний кидок на живіт оцінюється як “Іппон” (2 бали). 

11.12. Утримання “Уширо гатаме” – не зараховується. 

11.13. Якщо після початку утримання “Уке” вхопив ногами ногу суперника, “Такета” не оголошується. 

11.14. Рефері на татамі може зарахувати больовий або задушливий прийом, якщо учасник не може здатись 

самостійно. 

11.15. Всі варіанти удушень лежачи “Санкаку дзіме” та “Дзюдзі дзіме” рахуються як утримання 

(“Осаекомі”). 

11.16. Утримання («Осаекомі»): 

11.16.1. це технічна дія в 3-й частині, вона зараховується, коли атакуючий “Торі” утримує свого 

суперника “Уке” на спині, на боці або на животі і при цьому “Уке” не може визволитись від 

утримання, при цьому ноги “Торі” вільні, а “Уке” добре зафіксований та не може вільно 

рухатись (“Торі” добре контролює “Уке”); 

11.16.2. прведення прямого больового на ногу (Ущімлення ахілового сухожилля) з повним контролем 

над верхньою частиною “Уке” зараховується, як “Осаекомі”, до того часу поки “Уке” не 

зможе перевернутися на живіт, тоді подається команда “Такета”.  

11.16.3. всі способи виконання задушливих прийомів в 3-й частині, з заду “Ушіро дзіме” або трикутні 

за допомогою ніг чи ноги “Санкаку дзіме” також оцінюються як утримання, бо “Торі” 

контролює свого суперника під час їх проведення і “Уке” не взмозі звільнитись від них; 

11.16.4. на початку утримання рефері на татамі подає команду “Осаекомі”, та в разі, якщо “Уке” 

звільнився від утримання, – час “Осаекомі” зупиняється за допомогою команди рефері на 

татамі –  “Такета”; 

11.16.5. якщо “Торі” переходить з однієї позиції утримання на іншу, не втрачаючи при цьому 

контролю над “Уке” – час “Осаекомі” не зупиняється; 



11.16.6. максимальний час “Осаекомі” - 15 секунд (“Торі” зараховується “Іппон” в 3-й частині – 2 

бали); 

11.16.7. якщо утримання відбулось від 10 до 14 сек – “Торі” отримує 1 бал (“Вадзарі”); 

11.16.8. якщо утримання тривало менше 10 секунд, то бали не зараховуються; 

11.16.9. якщо під час утримання “Уке” здався, то “Торі” отримує 3 бали та “Іппон” у 3-й частині; 

11.16.10. рефері повинен дати можливість “Торі” закінчити утримання, якщо час поєдинку закінчився 

після команди “Осаекомі”; 

11.16.11. учасники можуть обмінюватись утриманнями не більше одного разу за епізод, після чого 

рефері на татамі оголошує команду “Мате” і поєдинок продовжується з першої частини; 

11.16.12. якщо “Уке” після оголошення “Осаекомі” навмисно виповзає в зону безпеки більшою 

частиною свого тіла, час утримання зупиняється, та рефері оголошує команду “Мате” і карає 

“Уке” оцінкою “Шидо” за навмисний вихід за межі татамі і двобій продовжується з першої 

частини; 

11.16.13. якщо під час “Осаекомі”, що відбувається на краю татамі, “Торі” вийшов за межі татамі 

більшою частиною свого тіла, то “Осаекомі” припиняється і двобій продовжується в першій 

частині. 

11.17. За порушення правил учасником двобою, судді виносять йому покарання, а його супернику 

нараховують бали за: 

11.17.1. легкі порушення - оцінка “Шидо” (1 бал): 

11.17.1.1. пасивність: 

11.17.1.1.1. відсутність реальних спроб проведення прийомів у 1-й і 2-й частинах 

поєдинку, протягом 20 секунд; 

11.17.1.1.2. прийняття винятково оборонної позиції в частині 2-й; 

11.17.1.1.3. ухилення від дій у 1-й або 2-ї частині поєдинку; 

11.17.1.1.4. пасивне ведення поєдинку в 3-й частині; 

11.17.1.1.5. інші дії учасника поєдинку, направлені на затягування часу; 

11.17.1.2. “Мобобе” – зневага захистом: 

11.17.1.2.1. визначається тільки для 1-ї частини поєдинку; 

11.17.1.2.2. вважається виконання захвату суперника без нанесення попереднього 

удару, для переходу до 2-ї частину поєдинку; 

11.17.1.2.3. отримує виконавець захвату; 

11.17.1.3. вихід за межі татамі; 

11.17.1.4. удар в другій частині ( в захваті); 

11.17.1.5. удар в ногу; 

11.17.1.6. удар в третій частині (боротьба в партері); 

11.17.1.7. больові прийоми на пальці; 

11.17.1.8. здавлення нирок за допомогою ніг; 

11.17.1.9. задушливі прийоми долонею та пальцями; 

11.17.1.10. захвати за шолом та інше обладнання; 

11.17.1.11. спеціально виштовхувати опонента за зону небезпеки (Warning area); 

11.17.1.12. продовжувати будь які дії після команди «Мате» или « Сономама»; 

11.17.1.13. завдавати ударів руками та ногами опонентові, котрий лежить;  

11.17.1.14. якщо учасник вийшов на татамі непідготовленим до поєдинкуесли; 

11.17.1.15. якщо учасник умисно затягує час зупинки поєдиноку (поправляючи кімоно, 

знімаючи пояс або рукавички). 

11.17.2. середні порушення правил – оцінка “Чуй” (2 бали): 

11.17.2.1. атака суперника важким способом; 

11.17.2.2. проведення кидків з зони або в зоні безпеки 

11.17.2.3. кидки проведені в небезпечний спосіб, після чого супротивник відразу не може 

продовжити поєдинок 

11.17.2.4. невиконання вимог рефері на татамі; 

11.17.2.5. порушення етикету (нецензурні висловлювання, жести в бік суперника, рефері, 

                   секретаріату  або будь-кому взагалі);                

11.17.2.6. неконтрольована техніка; 

11.17.2.7. прямі удари в голову; 

11.17.3. важкі порушення правил – оцінка “Хансоку маке” (дискваліфікація): 

11.17.3.1. дії, що можуть привести  або привели до травми; 

11.17.3.2. кидки або намагання кинути з больовим або задушливим захватом; 

11.17.3.3. прийоми на хребет; 

11.17.3.4. кручення коліна або стопи. 

11.18. Два середніх порушення правил ( “Чуй” + “Чуй”) дорівнює “Хансоку маке”. 

11.19. Коли учасник вдруге програє поєдинок за «Хансоку маке» на змаганнях, він отримує 

дискваліфікацію за змагання; 



11.20. Якщо учасник демонструє неспортивну поведінку після закінчення поєдинку, команда рефері (яка 

обслуговувала цей поєдинок) може прийняти рішення про зняття цього учасника зі змагань та 

поінформувати головного суддю про це рішення. Після чого офіційно оголошується рішення 

суддів.виключений учасник вважаеться таким, що програв усі поєдинки. 

11.21. Час на отримання медичної допомоги дорівнює 2 хвилинам. 

11.22. В разі програшу обома учасниками поєдинку за оцінкою  «Хансоку маке», між нами проводиться 

повторний поєдинок. 

 

 

12. ІІ система (дуо-систем) 

 

12.1. Метою другої системи є демонстрація різноманітних захисних прийомів джиу-джитсу (без зброї) 

одного з учасників від раніше відомих атак іншого учасника з цієї ж команди. 

12.2. Атаки поділяються на 4 серії по 5 прийомів в кожній. 

12.3. Прийоми захисту підбираються вільно. 

12.4. Пара учасників формується без урахування ваги. 

12.5. Пари змагаються одна з одною. 

12.6. Хід поєдинку: 

12.6.1. після проведення ритуалу привітання перша пара (з червоним поясом) залишається на татамі, а 

друга (з синім поясом) виходить в зону безпеки і чекає, доки рефері не запросить їх на татамі; 

12.6.2. два учасники першої пари займають місця в робочій зоні навпроти один оного на відстані 2м 

між собою і чекають команди рефері; 

12.6.3. рефері бере завдання (на карточці) у керівника татамі та оголошує за допомогою обумовленого 

жесту номер прийому з першої серії; 

12.6.4. “Уке” повинен одразу нанести атаку відповідно до завдання рефері, а “Торі” провести захисний 

прийом, після чого вони знову займають свої місця і чекають наступної команди рефері; 

12.6.5. після демострації 3-х  прийомів, перша пара присідає на одне коліно і чекає виставлення 

боковими суддями та підтвердження рефері своїх оцінок; 

12.6.6. після затвердження оцінок керівником татамі і занесення їх у протокол, рефері подає команду 

(обумовленним жестом) учасникам поєдинку покинути робочу зону (перейти на свою зону 

безпеки), а 2-у пару запрошує зайняти місце в робочій зоні; 

12.6.7. Двобій відбувається в такій послідовності: 

12.6.7.1. пара 1 – 1 серія; 

12.6.7.2. пара 2 – 1 серія + 2 серія; 

12.6.7.3. пара 1 – 2 серія + 3 серія; 

12.6.7.4. пара 2 – 3 серія + 4 серія; 

12.6.7.5. пара 1 – 4 серія. 

12.6.8. після закінчення виступу дві пари займають свої місця в робочій зоні, як і на початку змагань та 

чекають оголошення переможців; 

12.6.9. після оголошення переможців учасники змагань проводять ритуал привітання та покидають 

татамі. 

12.7. Учасники повинні дотримуватись ідентичності атак із заданими рефері із таблиці завдань II системи. 

 

 

Таблиця завдань II другої системи (дуо-систем). 

 

Серія 1 Серія 2 Серія 3 Серія 4 

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 
 

 
  

 

12.8. Учасники повинні виконувати перед-атаку в кожному прийомі (кожна атака повинна 

супроводжуватись  

  попередніми діями, такими як штовхання, виведення з рівноваги або відволікаючий удар) . 

12.9. Бокові судді оцінюють  прийоми за такими критеріями: 

12.9.1. етикет (ритуали учасників); 

12.9.2. ефективність; 

12.9.3. швидкість; 

12.9.4. контроль; 

12.9.5. сила атаки; 

12.9.6. реальність; 

12.9.7. відповідність виконаного прийому до заданого рефері. 

12.10. Оцінки надаються від 0 до 10 балів (може також використовуватись 0,5 бала), та найвища і найнижча  

    оцінки прибираються.. 

12.11. Оцінка виставляється з урахуванням такої пропорції: 40% - атака “Торі” + 40% - захист та прийом 

“Уке” + 20% - контроль над “Торі” наприкінці прийому. 

12.12. За командою рефері на татамі, найвища та найнижча оцінки, виставлені боковими суддями – не 

враховуються (2 бокових судді опускають таблички). 

12.13. За недотримання етикету або порушення правил командою, рефері разом з боковими суддями та 

керівником татамі можуть зняти від 2 до 3 балів з загальної оцінки, або взагалі – дискваліфікувати 

команду. 

12.14. Якщо команда не виконує предатаки, то бокові судді (кожен з них) можуть зняти 0,5 або 1 бал за 

серію. 

12.15. Якщо команда-учасниця виконала не той прийом, що показав рефері, то цей прийом не оцінюється (0 

балів).  

12.16. Якщо команда-учасниця під час виконання свого прийому не змогла його продемонструвати, то судді 

його не оцінюють (0 балів). 

12.17. Рефері на татамі оголошує ддя першої пари ( червоного поясу) 3 атаки з кажної серії , а для  пари з 

синім поясом ті самі атаки в іншій послідовності; 

12.18. Починати першу атаку кожної серії, « Торі» (той, що захищається) повинен знаходитись з правої 

сторони по відношенню до суддів, наступні дві з будь якого боку.  

12.19. Учасникам дозволяється використовувати ніж. та палку з мяких матеріалів. 

12.20. Атємі повинно бути сильним з гарним контролем. 

12.21. больові або задушливі прийоми повинні бути повністю видимі суддям під час їх виконанні. 

12.22. в разі, якщо оцінки двох пар будуть однакові (Хаківаке), поединок продовжується серія за серією, 

полки не виявиться переможець. 

 

 

13. III система (Самозахист для безпеки) 

 

13.1. Департамент з самозахисту в армії, поліції та охоронних компаніях МФДД (Міжнародної Федерації 

джиу-джицу) має на меті надати освітню допомогу командному складу правоохоронних органів; 

одним з аспектів такої допомоги є проведення чемпіонатів. 



13.2. Дисципліна «Самозахист для безпеки» являє собою демонстрацію захисту проти різних видів атак між 

учасниками з однієї команди.  Атаки визначають і систематизують за 4 групами – кожна складається з 

4 атак. Учасники змагань самі обирають методи захисту, що будуть використовуватися ними. 

13.3. Вимоги до виконання дій: 

13.3.1. атакуючі дії мають бути справжніми, добре сформованими, швидкими, потужними і 

контрольованими; 

 13.3.2. вони включають 4 групи (серії) – Додаток № 1. 

І – оборона проти захватів, зчеплень та задушення 

ІІ – оборона проти ударів, штурханів та ударів ногами 

ІІІ – оборона проти удару ножем чи націленої на людину зброї 

ІV – оборона проти палиці, контроль з палицями, оборона за допомогою палиці від ударів з 

попередженням віднімання палиці; 

13.3.3. кожна група складається з 4-х атак; 

13.3.4. дії зі захисту мають відбуватися у наступній послідовності: 

13.3.4.1. блокування, уникання атаки чи попереджувальні дії (удар або кидок); 

13.3.4.2. удар у відповідь для порушення рівноваги; 

13.3.4.3. контроль супротивника; 

13.3.4.4. кидок вниз з замком, або падіння; 

13.3.4.5. контроль в партері; 

13.3.4.6. обшук тіла та надягання наручників (лише під час кожної третьої техніки від груп); 

13.3.4.7. кожна техніка має закінчуватися виведенням супротивника – за межі зони змагань; 

13.3.4.8. дозволяється закінчити захист контролем у позиції стоячи та одяганням наручників. 

13.4. Хід змагань: 

13.4.1. бій проводиться між двома парами. Команди потрібно приймати і представляти жестами; 

13.4.2. рефері на татамі відбирає по 3 атаки з кожної серії; 

13.4.3. перша пара розпочинає з першої серії і набирає за неї бали, після чого друга пара виконує першу   

серію і набирає за неї бали;  

13.4.4. друга пара розпочинає з 2-ї серії і набирає бали за неї; після чого перша пара виконує 2-гу серію 

і набирає бали за неї: 

13.4.5. перша пара розпочинає 3-ю серію і т.д.; водночас друга пара розпочинає з 4-ї серії і т.д.; 

13.4.6. ця зміна потрібна для об’єктивного оцінювання та представлення учасників; 

13.4.7. кожна третя (остання) техніка з кожної серії закінчується особистим обстеженням та перевіркою 

наручників, після чого здійснюються дії з особистого захисту та контролю; 

13.4.8. під час такого контролю команди слід віддавати відповідною мовою з поваги до супротивника;       

вживання лайливих слів заборонене; 

13.4.9. обов’язково наносити удар щоб порушити рівновагу супротивника перед початком атаки; 

13.4.10. перед кожним новим боєм той, хто атакує і той, хто обороняється, міняються місцями; 

13.4.11. якщо пара учасників мають однакову кількість балів наприкінці поєдинку вони повторюють  

поєдинок доти, доки наприкінці серії не з’явиться різниця в загальній оцінці;  

13.4.12. у цьому другому раунді змагання рефері показує нові атаки з карток учасників і пара учасників 

з  

синіми поясами розпочинає серію 1 і т.д.  

13.5. Критерії оцінки:  

13.5.1. правильна техніка (Кіхон); 

13.5.2. позиція та ефективність; 

13.5.3. реальність виконання; 

13.5.4. концентрація на інтенсивності (Кіме); 

13.5.5. швидка та енергійна дія; 

13.5.6. контроль техніки; 

13.5.7. контроль дій супротивника; 

13.5.8. адекватне суддівство часу та відстані; 

13.5.9. логічний наслідок дій та готовності до продовження боротьби; 

13.5.10. концентрація уваги. 

13.6. Атаки та захист мають здійснюватися реальним та ефективним чином і відповідати наступним 

вимогам: 

13.6.1. удари: 

13.6.1.1. правильне і чітке виконання з необхідними силою, швидкістю, контролем та рівновагою 

тіла; 

13.6.1.2. правильне і належне дихання; 

13.6.1.3. відведення руки та ноги після «Гікі те» та «Гікі аші»; 

13.6.1.4. вони мусять природно привести до наступного руху. 

13.6.2. кидки та зведення в партер: 

13.6.2.1. рівновага супротивника має бути порушена; 



13.6.2.2. хороша рівновага, швидкість та контроль. 

13.7.Техніка контролю та стискання має виконуватися чітко і підтверджуватися перехватом з боку 

супротивника 

 – «Уке», проте без нанесення травми.  

13.8. Палиця та наручники – мають використовуватися таким чином, щоб не зашкодити партнеру.  

13.9. Надягання наручників має здійснюватися швидко і енергійно, з хорошою технікою; а після оборони їх 

слід 

 зняти протягом 1 хвилини. 

13.10.Учасник в оборонній позиції контролює зброю (ніж, палиця, вогнепальна зброя) з самого початку і до 

кінця поєдинку. 

13.11. Взаємозв’язок – у процентному відношенні – між різними фазами подано в таблиці: 

 

 

Фази розгортання дії У процентному 

відношенні 

Суддівство (0,5) 

І фаза – Атака та перша оборона 

 

ІІ фаза – Виконання послідовних технічних 

дій 

 

ІІІ фаза – Встановлення повного контролю над 

супротивником та швидкість з якою 

надягаються наручники 

35 % 

 

35 % 

 

 

30 % 

Від 0 до 3,5 балів 

 

Від 0 до 3,5 балів 

 

 

Від 0 до 3 балів 

 

 

 

 

 

13.12. Присвоєння балів: 

13.12.1. бокові судді присвоює бали після кожної серії з 3-х технік та на прохання Килимового судді; 

13.12.2. кожен боковий суддя судить певну фазу дій команди та присвоює бали відповідно до Таблиці 

1; 

13.12.3. неправильні чи слабкі атаки, зайві крики, неконтрольована та несправжня чи слабка техніка 

мають  

каратися відніманням балів; 

13.12.4. якщо техніка не може бути завершена до кінця внаслідок травми, вона не може бути повторена 

(у  

такому випадку бокові судді мають судити дві інші техніки). 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

 

ГРУПА 1 

Атака захопленням 

 
Атака 1 

 

ГРУПА 1 

Атака обхватом 

 
Атака 2 

ГРУПА 1 

Атака затисканням 

 
Атака 3 

ГРУПА 1 

Атака затисканням 

  



 
Атака 4 

ГРУПА 2 

Атака ударами кулака 

 
Атака 1 

 

ГРУПА 2 

Атака нанесенням удару 

 
Атака 2 

ГРУПА 2 

Атака ударами ноги 

 
Атака 3 

ГРУПА 2 

Атака ударами ноги 

 
Атака 4 

  

ГРУПА 3 

Атака з ножем 

 
Атака 1 

 

ГРУПА 3 

Атака з ножем 

 
Атака 2 

ГРУПА 3 

Захист проти націленої зброї - 

спереду 

 
Атака 3 

ГРУПА 3 

Захист проти націленої зброї - 

ззаду 

  



 
Атака 4 

ГРУПА 4 

Захист з палицею проти ударів 

 
Атака 1 

 

ГРУПА 4 

Попередження відведенням 

палиці 

 
Атака 2 

ГРУПА 4 

Контроль та затримування з 

палицею 

 
Атака 3 

 

 

 

14. ІV система (фул-систем)  

 

14.1. ІV система (фул контакт) – це проведення змагань з джиу-джитсу за правилами двобою з ударною 

технікою в повний контакт. 

14.2. Оцінка дозволених технічних дій:  

14.2.1. Оцінка «2 бали» присуджується учаснику за технічно вірно виконаний кидок або удар, що 

змусив суперника торкнутися поверхні татамі «трьома точками»; 

14.2.2. Оцінка «3 бали» присуджується учаснику за технічні дії (кидок чи удар), які призвели 

суперника до неможливості протягом 9 секунд продовжувати поєдинок – нокдаун; 

14.2.3. Оцінка «3 бали» присуджується учаснику за технічні дії на проведення удушливого або 

больового прийому; 

14.2.4. Оцінка «Іпон» присуджується учаснику за:  

14.2.4.1. технічні дії (кидок, удар, больовий чи удушливий прийом), які призвели суперника до 

неможливості протягом 10 секунд продовжувати поєдинок – нокаут (відлік часу 

починається одразу після проведення вище наведених технічних дій); 

14.2.4.2 проведення дозволених больових чи удушливих прийомів, які змусили суперника 

здатися 2 рази. 

14.2.4.3. проведені 2 «нокдауни»; 

14.2.4.4. проведені 3 технічно вірно виконані кидки або 3 удари що змусили суперника 

торкнутися поверхні татамі «трьома точками»; 

14.2.4.5. відмова суперника від двобою; 

14.2.4.6. зняття представником команди свого спортсмена з поєдинку чи змагань; 

14.2.4.7. дискваліфікацію його суперника; 

14.2.4.6. набрати 6 балів. 

14.3. Покарання учасника змагань: 

14.3.1. попередження «Шидо» за запізнення на поєдинок на 60 секунд; 

14.3.2. попередження «Чуй» за запізнення на поєдинок на 90 секунд; 

14.3.3. дискваліфікація «Хансоку маке» за запізнення на поєдинок на 120 секунд; 

14.3.4. попередження «Шидо» за вихід за межі татамі під час двобою або навмисний перехід в 

положення «три точки»;  

14.3.5. попередження «Чуй» за повторний вихід за межі татамі під час двобою; 

14.3.6. дискваліфікація «Хансоку маке» за вихід за межі татамі під час двобою втретє; 

14.3.7. попередження «Чуй» за удар відкритою долонею в обличчя; 

14.3.8. попередження «Чуй» за захват за волосся, вуха, горло, пальці та статеві органи суперника; 

14.3.9. попередження «Чуй» за захват за частини обличчя пальцями; 

14.3.10. попередження «Чуй» за неспортивну поведінку (плювання, щипання, дряпання, кусання, 

лайка); 



14.3.11. дискваліфікація «Хансоку маке» за отримання двох попереджень «Чуй»; 

14.3.12. дискваліфікація «Хансоку маке» за заборонених технічних дій. 

14.4. Заборонені технічні дії: 

14.4.1. удари ліктем, головою, коліном в голову; 

14.4.2. удари в пах, в горло, лінію хребта та потилицю; 

14.4.3. удари по суглобах проти їх природного згинання; 

14.4.4. одночасне нанесення ударів по голові при захваті за шию; 

14.4.5. проведення технічних дій (кидки та скручування) захватом за шию двома руками; 

14.4.6. кидки на голову чи шию; 

14.4.7. нанесення ударів в партері по голові, в пахову зону та ліктем по тулубу; 

14.4.8. нанесення ударів в партері серед жінок; 

14.4.9. больові прийоми на лінію хребта; 

14.4.10. надавлювати та наносити удари в очі; 

14.4.11. стрибати на суперника, який знаходиться в положенні партеру; 

14.4.11. завдавати ударів супернику, який торкається татамі «трьома точками». 

14.5. За покарання «Шидо» або «Чуй» бали супернику не додаються. 

14.6. Не оцінюються кидки без амплітуди або без відриву ніг від татамі. 

14.7. Якщо в партері не проводяться технічні дії на протязі 20 секунд (обома учасниками), то рефері 

припиняє поєдинок та ставить учасників в стійку. 

14.8. Наступим покаранням після «Шидо» є «Чуй». 

 

20. Визначення результатів змагань з I по ІV системи 

 

20.1. Переможець визначається після закінчення поєдинку (чи виступу) або до його закінчення.  

20.2. Дострокове припинення двобою, якщо: 

20.2.1. в усіх 3-х частинах один з учасників отримав “іппон” для I системи (14:0) та ІV системи(6:0); 

20.2.2. один з учасників отримав дискваліфікацію (14:0); 

20.2.3. один з учасників відмовився від змагань або не з’явився на двобій, або не зміг замінити чи 

усунути недоліки у одязі або екіпіровці протягом 120 секунд після оголошення суддів (14:0); 

20.2.4. представник команди або лікар змагань зняли учасника з двобою “Фусен гаші” (14:0); 

20.2.5. виникли загрозливі умови для нормального проведення змагань; 

20.2.6. один з учасників у ІV системі набрав 6 балів. 

20.3. Рішення “Фусен гаші” надається учаснику, чий суперник не з’явився на двобій, після того, як його 

тричі викликали впродовж 120 секунд. 

20.4. Рішення “Кікен гаші” надається учаснику, чий суперник відмовився від участі у змаганнях під час 

двобою. 

20.5. Учасник, якому було надано “Фусен гаші” або “Кікен гаші”, перемагає з рахунком 14:0. 

20.6. При однаковій кількості балів у учасників змагання перевагу вирішує:   

20.6.1. кількість «іпонів»; 

20.6.2. належність «іпонів» до різних частин. 

20.7. При рівній кількості балів та “іппон” (для I системи) двобій продовжується, ще один раунд, а для 

учасників груп “Д” і “Є” – 1 хвилина додаткового часу; 

20.8. Якщо рівність балів повторюється (для I системи) – додатковий час продовжується до першої оцінки 

(переможець той, хто має більше балів). 

20.9. Якщо наприкінці виступу кількість балів однакова (для II та ІІІ систем), то продовжується показ 

прийомів з 1-ї та 2-ї серії. 

20.10. Якщо кількість балів (для II та ІІІ систем) повторюється, то продовжується показ прийомів з 3-ї та 4-ї 

серії, а для груп “Д” і “Є” – тільки 3-а серія. 

20.11. Показ прийомів (для II та ІІІ систем) буде продовжуватись, поки не виявиться переможець. 

20.12. Для ІV системи, при однаковій кількості балів у учасників змагання, перевагу вирішує найменша 

кількість покарань. 

20.13. Для ІV системи, при однаковій кількості балів та покарань у учасників змагання, двобій 

продовжується на одну хвилину додаткового часу. 

20.14. Для ІV системи, при однаковій кількості балів та покарань після закінчення додаткового часу, 

учасники змагань зважуються на контрольних вагах і перемогу отримує учасник з меншою вагою. 

20.15. При наданні додаткового часу – час відпочинку – 1 хвилина. 

 

 

21. Нагородження учасників змагань 

 

21.1. Після закінчення змагань проводиться процедура нагородження учасників, а також команд-

учасниць (при командному заліку), які отримали відповідні місця.  

21.2. Згідно з рішенням оргкомітету змагань, можуть додатково нагороджуватись: 



21.2.1. тренери, які підготували переможців змагань; 

21.2.2. судді, які відзначились під час проведення змагань; 

21.2.3. члени оргкомітету та спонсори, які відзначились під час організації змагань. 

21.3. Кількість  та  якість  медалей,  дипломів,  грамот  та  інших  нагород  визначає оргкомітет змагань 

згідно до „Положення про змагання” та цих “Правил”. 

21.4. Суддівська колегія змагань та спонсори мають право нагороджувати будь-якого учасника  за 

визначеним заздалегідь показником (наймолодшому або найстаршому учаснику, за кращу техніку, за 

волю до перемоги або за абсолютний результат тощо). 

21.5. Нагородження учасників та команд-учасниць проводять уповноважені оргкомітетом змагань 

представники. 

21.6. Нагороди та призи: 

21.6.1. в особистій першості – за 1-3 місце учасники нагороджуються медалями та грамотами, на яких 

відображаються вид, дата, та рівень змагань; 

21.6.2. в командній першості за 1-3 місце команди нагороджуються грамотами та кубком за 1-ше місце. 

21.6.3. в особисто-командній  першості (в командному виді програми) за 1-3 місце учасники 

нагороджуються медалями та грамотами та кубком за І місце, в яких відображаються вид, дата 

та рівень змагань. 

 

 

 

 

В. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Присвоєння класності. 

 

1.1. Єдина спортивна класифікація України з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор 

(ЄСКУ) розроблена на виконання ст. 18 Закону України "Про фізичну культуру і спорт". 

1.2. ЄСКУ - це система присвоєння спортивних звань, розрядів.  

1.3. ЄСКУ визначає рівень майстерності, підготовленості спортсменів і розвитку їх досягнень, а також 

рівень кваліфікації тренерів та суддів, встановлює норми, визначає умови та вимоги, необхідні для 

отримання спортсменами спортивних звань і розрядів. 

1.4. Порядок присвоєння спортивних звань і розрядів визначає центральний орган виконавчої влади з питань 

фізичної культури і спорту. 

1.5. Зміни та доповнення до ЄСКУ вносяться центральним органом виконавчої влади з питань фізичної 

культури і спорту по мірі необхідності за поданням його структурних підрозділів, до компетенції яких 

входить розвиток цього виду спорту, з урахуванням звернень АДДУ. 

1.6. Мета та завдання ЄСКУ: 

1.6.1. стимулювання розвитку фізичної культури і спорту в Україні; 

1.6.2. заохочення населення України до занять фізичною культурою і спортом; 

1.6.3. нормативно-правове забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в Україні; 

1.6.4. визначення рівня майстерності спортсменів України з джиу-джитсу; 

1.6.5. забезпечення єдиної системи оцінок та умов присвоєння спортивних звань і розрядів з видів 

спорту, визнаних в Україні.  

1.7. Спортсмену, який виконав норми та вимоги, передбачені ЄСКУ, можуть бути присвоєні звання і 

розряди: 

1.7.1. Спортивне звання: 

1.7.1.1. Майстер спорту України міжнародного класу; 

1.7.1.2. Майстер спорту України; 

1.7.2. Спортивні розряди: 

1.7.2.1. Кандидат у майстри спорту; 

1.7.2.2. І,II, III розряд; 

1.7.2.3. І, II, III юнацький розряд. 

1.8. Спортивні звання та розряди присвоюються спортсменам - громадянам України, які виконали норми та 

вимоги на міжнародних або національних змаганнях, котрі входять до Єдиного календарного плану 

змагань України на поточний рік. 

1.9. Рівень змагань, за підсумками яких присвоюються звання та розряди, визначено у відповідному  розділі 

ЄСКУ з джиу-джитсу. 

1.10. Розрядні нормативи і вимоги визначаються за місцями, які посіли спортсмени на змаганнях, за мірами 

часу та іншими кількісними показниками (балами, очками, кількістю перемог тощо), що прийняті для 



визначення рівня спортивних результатів JJIF і АДДУ та чинними на території України правилами 

змагань. 

1.11. Затверджені класифікаційні програми (технічні комплекси) є невід'ємною частиною правил змагань з 

джиу-джитсу та набирають чинності з дня їх затвердження. 

1.12. У видах спорту, де вікові обмеження вважаються доцільними, спортивні звання та розряди 

присвоюються спортсменам у віці, обумовленому ЄСКУ та чинними на території України правилами 

змагань. 

1.13. Виконання затверджених класифікаційних вимог (технічних програм, комплексів та норм) є 

обов'язковою умовою для присвоєння спортивних звань та розрядів. 

1.14. Спортивні розряди та звання мають необмежені терміни дії, якщо ЄСКУ не встановлено інше. 

1.15. В окремих випадках вимоги що до повторного підтвердження спортивного звання або розряду 

викладено у відповідному розділі ЄСКУ з виду спорту. 

1.16. Спортивні звання та розряди присвоюються, якщо до складу суддівської колегії змагань, що проходять 

на території України, увійшли судді нижчезазначеної кваліфікації та якщо умовами ЄСКУ не 

встановлено інше: 

1.16.1. для присвоєння звання „Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту 

України" необхідно мати у складі Головної суддівської колегії не менше 3 суддів національної 

категорії або виконати норматив на міжнародних змаганнях, де кількість суддів та їх 

кваліфікація обумовлена міжнародними правилами змагань з джиу-джитсу; 

1.16.2. для присвоєння розряду "Кандидат у майстри спорту" необхідно мати у складі Головної 

суддівської колегії не менше 3 суддів І категорії; 

1.16.3. для присвоєння І і II розрядів, І юнацького розряду необхідно мати у складі Головної 

суддівської колегії 3 судді не нижче II категорії; 

1.16.4. для присвоєння III розряду, II, III юнацьких розрядів необхідно мати у складі Головної 

суддівської колегії 3 судді, з них один не нижче II та два - не нижче III суддівської категорії. 

1.17. Визначення вимог, умов і нормативів, вказано у відповідному розділі ЄСКУ з джиу-джитсу, 

відповідають за змістом тим поняттям, які подано нижче: 

1.17.1. спортсмен   має   бути   включений   до   іменної заявки та до листа проведення змагань і брати 

участь у змагальній діяльності своєї команди; 

1.17.2. кількісні   (у  разі  потреби  і  якісні)  показники  особистої змагальної діяльності члена команди 

наведені у відповідному розділі ЄСКУ з джиу-джитсу, правилах змагань, положенні про 

змагання на черговий рік з джиу-джитсу,   затвердженого   центральним   органом   виконавчої   

влади   з   фізичної культури  і  спорту. 

1.18. В джиу-джитсу (вимоги що до підтвердження розряду вказані у відповідному розділі ЄСКУ), перемога 

зараховується в тому разі, якщо вона здобута над командами (спортсменами), що підтвердили у 

встановленому порядку свій спортивний розряд. 

1.19. Виконання розрядних вимог не зараховуються за умов, якщо спортсмени беруть участь у змаганнях 

поза конкурсом і у відповідному розділі ЄСКУ з джиу-джитсу. 

1.20. Звання “Майстер спорту України міжнародного класу” (М.С.У.М.К.) і “Майстер 

спорту України” (М.С.У.) присвоюється члену збірної України, який взяв участь у 

міжнародних змаганнях, що були включені до офіційного календаря Міністерства, та 

виконали умови, що вказані в ЄСКУ і в них взяли участь: 

1.20.1. Чемпіонат Світу – не менше 20 країн; 

1.20.2. Кубок Світу – не менше 15 країн; 

1.20.3. Чемпіонат та Кубок Европи – не менше 12 країн. 

1.21. Звання “Майстер спорту України” (М.С.У.) присвоюється члену АДДУ, який взяв 

участь у всеукраїнських змаганнях (які включені до офіційного календаря 

Міністерства) та виконав вказані в ЄСКУ вимоги, а також за умови участі у 

всеукраїнських змаганнях не менше ніж 12 спортсменів у ваговій категорії, з них 1-н 

МСУ, 3-є кандидатів у майстри спорту України, а інші мають І розряд. 

1.22. Розряд “Кандидат у майстри спорту” (К.М.С.) присвоюється члену АДДУ, який взяв 

участь у всеукраїнських змаганнях (які включені до офіційного календаря 

Міністерства) та виконав вказані в ЄСКУ вимоги, а також за умови участі у ваговій 

категорії не менше 12 спортсменів, з них 4-ро кандидатів у майстри спорту України, а 

інші мають І розряд. 

1.23. І-й (І р.) розряд присвоюється члену АДДУ за умов участі у ваговій категорії не 

менше 8-ми спортсменів з кваліфікацією не нижче 6 кю. 

1.24. ІІ-й (ІІ р.) розряд присвоюється члену АДДУ за умов участі у ваговій категорії не 

менше 8-ми спортсменів з кваліфікацією не нижче 6 кю. 



1.25. ІІІ-й (ІІІ р.) розряд присвоюється члену АДДУ за умов участі у ваговій категорії не 

менше 8-ми спортсменів з кваліфікацією не нижче 7 кю. 

1.26. І-й юнацький розряд (І ю.р.) присвоюється члену АДДУ за умов участі у ваговій 

категорії не менше 6-ти спортсменів з кваліфікацією не нижче 8 кю. 

1.27. ІІ-й юнацький розряд (ІІ ю.р.)  присвоюється члену  АДДУ за умов участі у ваговій 

категорії не менше 6-ти спортсменів з кваліфікацією не нижче 8 кю. 

1.28. ІІІ-й юнацький розряд (ІІІ ю.р.)  присвоюється члену  АДДУ за умов участі у ваговій 

категорії не менше 6-ти спортсменів з кваліфікацією не нижче 9 кю. 

1.29. Присвоєння відповідних спортивних звань і розрядів з джиу-джитсу здійснюється 

відповідно до вимог, вказаних в єдиній спортивній кваліфікації (ЄСКУ), затвердженій 

Міністерством і “Положенням № 4 АДДУ”.  
 

 

2. Порядок присвоєння спортивних звань та розрядів 

 

2.1. Звання ''Майстер спорту. України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" присвоюються 

центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту. 

2.2. Подання щодо присвоєння відповідного спортивного звання вноситься центральному органу виконавчої 

влади з питань фізичної культури і спорту структурними підрозділами з фізичної культури і спорту Ради 

міністрів АР Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських державних адміністрацій. 

2.3. Вони надсилають на ім'я керівника центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і 

спорту подання встановленого зразка. 

2.4. До подання додається: 

2.4.1. дві фотокартки (3x4 см); 

2.4.2. витяг з протоколу відповідних змагань; 

2.4.3. ксерокопія сторінки паспорта з прізвищем, ім'ям, по батькові. 

2.5. Спортивні розряди присвоюються: 

2.5.1. "Кандидат у майстри спорту" та І розряд - структурними підрозділами з фізичної культури і 

спорту Ради міністрів АР Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських державних 

адміністрацій; 

2.5.2. розряди II, III, юнацькі І, II, III – АДДУ, спортивними клубами, дитячо-юнацькими спортивними 

школами, спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву, школами вищої 

спортивної майстерності незалежно від підпорядкування та форми власності. 

2.6. Запис про присвоєння розряду робиться в класифікаційній книжці спортсмена встановленого зразка 

(будо-паспорті АДДУ). 

2.7. Присвоєння спортивних звань та розрядів провадиться наказом (розпорядженням, рішенням) 

відповідної спортивної організації, яка проводила змагання. 

2.8. Присвоєння спортивних звань з одного виду спорту вдруге не проводиться. 

 

 

3. Права та обов'язки спортсменів що до присвоєння спортивних звань та розрядів 

 

3.1. Спортсмени мають право: 

3.1.1. на присвоєння їм відповідних спортивних звань та розрядів за умов виконання норм та вимог 

ЄСКУ; 

3.1.2. отримати документи, що засвідчують виконання (підтвердження) та присвоєння розрядів і звань; 

3.1.3. брати участь у змаганнях за умови проходження ними мандатної комісії, яка здійснює  допуски  

до   цих  змагань   відповідно  до   затвердженого положення про змагання. 

3.2. Спортсмени зобов'язані: 

3.2.1. дотримуватись правил змагань і загальних положень спортивної етики у стосунках із  суддями,  

глядачами,  іншими учасниками змагань, обслуговуючим персоналом; 

3.2.2. вести і пропагувати особистим прикладом здоровий спосіб життя. 

 

 

4. Залікові класифікаційні книжки та облік спортсменів 

 

4.1. АДДУ на підставі наказів та постанов про присвоєння звань і розрядів оформляють залікові 

класифікаційні книжки (будо-паспорті АДДУ) і реєструють їх у встановленому порядку. 

4.2. У залікових класифікаційних книжках спортсменів при виконанні більш високого розряду або 

отриманні звання вноситься відповідна відмітка. 



4.3. Залікова класифікаційна книжка (з іншими документами) подається до суддівської колегії спортивних 

змагань для вирішення питання про допуск спортсмена до цих змагань. 

4.4. Центральний орган виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту та відповідні місцеві органи 

виконавчої влади з фізичної культури і спорту, а також АДДУ, повинні зберігати протягом 4 років 

оформлені у встановленому порядку протоколи змагань (або витяги з них), залікові книжки 

спортсменів, клопотання про присвоєння спортивних розрядів чи звань, відповідні накази (постанови) 

про присвоєння спортивних звань і розрядів, документи обліку щодо вручення спортсменам 

кваліфікаційних книжок та значків. 

4.5. Звітність що до підготовки спортсменів-розрядників здійснюється у встановленому порядку. 

4.6. Порядок забезпечення фізкультурно-спортивних організацій значками, посвідченнями та 

класифікаційними книжками (будо-паспорті АДДУ) встановлюється відповідною інструкцією, 

затвердженою центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. 

 

 

 

5. Порядок вручення, носіння і зберігання нагрудних знаків та посвідчень. 

 

5.1. Особі, удостоєній спортивного звання, вручається посвідчення та нагрудний знак встановлених зразків. 

5.2. Вручення посвідчень і нагрудних знаків обліковується згідно із встановленим порядком. 

5.3. Особи, удостоєні спортивних звань, носять нагрудні знаки справа. 

5.4. Особи, удостоєні спортивних звань, повинні дбайливо ставитись до схоронності нагрудних знаків і 

посвідчень. 

5.5. У разі втрати посвідчення подається відповідне клопотання щодо видачі дублікату. 

5.6. Уповноважена комісія центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту 

розглядає подане клопотання та приймає по ньому рішення. 

5.7. Втрачені нагрудні знаки майстра спорту України міжнародного класу та майстра спорту України не 

поновлюються і їх дублікати не видаються. 

 

6. Формування збірної команди україни з джиу-джитсу. 

 

6.1. Склад збірної команди України (надалі – “ЗКУ”) з джиу-джитсу формується тренерської радою АДДУ 

та затверджується Правлінням АДДУ і узгоджується з Міністерством. 

6.2. ЗКУ офіційно представляє Україну та АДДУ на всіх міжнародних: 

6.2.1. змаганнях; 

6.2.2. семінарах; 

6.2.3. зборах; 

6.2.4. виступах. 

6.3. Склад ЗКУ формується серед: 

6.3.1. дорослих; 

6.3.2. молоді; 

6.3.3. юніорів; 

6.3.4. юнаків; 

6.3.5. дітей (фле без присвоєння класності та без узгодження з Міністерством) 

6.4. ЗКУ складається з: 

6.4.1. членів ЗКУ (перший склад): 

6.4.1.1. чоловіки (дорослі та молодь); 

6.4.1.2. жінки (дорослі та молодь); 

6.4.1.3. юніори (юніори); 

6.4.1.4. юніорки (юніори); 

6.4.1.5. юнаки (юнаки); 

6.4.1.6. дівчата (юнаки); 

6.4.1.7. хлопчики (діти); 

6.4.1.8. дівчатка (діти); 

6.4.2. кандидатів в члени ЗКУ (другий склад): 

6.4.2.1. чоловіки (дорослі та молодь); 

6.4.2.2. жінки (дорослі та молодь); 

6.4.2.3. юніори (юніори); 

6.4.2.4. юніорки (юніори); 

6.4.2.5. юнаки (юнаки); 

6.4.2.6. дівчата (юнаки); 

6.4.2.7. хлопчики (діти); 

6.4.2.8. дівчатка (діти); 

6.4.3. резерву ЗКУ (третій склад): 



6.4.3.1. чоловіки (дорослі та молодь); 

6.4.3.2. жінки (дорослі та молодь); 

6.4.3.3. юніори (юніори); 

6.4.3.4. юніорки (юніори); 

6.4.3.5. юнаки (юнаки); 

6.4.3.6. дівчата (юнаки); 

6.4.3.7. хлопчики (діти); 

6.4.2.8. дівчатка (діти). 

6.5. Склад ЗКУ серед дорослих, молоді та юніорів формується із числа спортсменів, які зайняли призові 

місця на Чемпіонаті України серед: 

6.5.1. дорослих; 

6.5.2. молоді; 

6.5.3. юніорів. 

6.6. Склад ЗКУ серед юнаків та дітей формується із числа спортсменів, які зайняли призові місця на 

Всеукраїнському дитячо-юнацькому турнірі, який офіційно проводила АДДУ. 

6.7. Основний принцип формування ЗКУ: 

6.7.1. до першого складу включають спортсменів, які посіли 1-е місце на Чемпіонаті України; 

6.7.2. до другого складу включають спортсменів, які посіли 2-е місце на Чемпіонаті України; 

6.7.3. до третього складу включають спортсменів, які посіли 3-е місце на Чемпіонаті України. 

6.8. Додаткові принципи формування ЗКУ: 

6.8.1. фізичний стан та тактико-технічний стан спортсмена; 

6.8.2. показ результатів на змаганнях за останні 2 роки; 

6.8.3. віковий стан спортсмена; 

6.8.4. наявність травм у спортсмена; 

6.8.5. морально-вольові показники спортсмена; 

6.8.6. рівень дисципліни спортсмена; 

6.8.7. можливість спортсмена брати участь у повноцінній підготовці на планових навчально-

тренувальних зборах АДДУ; 

6.8.8. можливість спортсмена брати участь у повноцінній підготовці по індивідуальному плану, 

затвердженому тренерським комітетом АДДУ, під керівництвом свого тренера; 

6.8.9. фінансове забезпечення спортсмена. 

6.9. Для винесення остаточного рішення тренерською радою АДДУ по окремих спортсменах, може бути 

призначено 5-ть додаткових поєдинків під час проведення навчально-тренувальних зборів. 

6.10. Тренерська рада АДДУ може внести зміни в склад ЗКУ, якщо, в процесі підготовки до змагань сталися 

зміни у можливості спортсмена, згідно до пп.6.8.1, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.8.8 та 6.8.9 розділу “В”цих 

“Правил”. 

6.11. До складу тренерської ради АДДУ входять: 

6.11.1. Президент АДДУ – головний тренер ЗКУ (з правом голосу); 

6.11.2. старший тренер ЗКУ серед дорослих та молоді (з правом голосу); 

6.11.3. старший тренер ЗКУ серед юніорів, юнаків та дітей (з правом голосу); 

6.11.4. відповідальні тренери за системи (з правом голосу); 

6.11.5. особисті тренери спортсменів (з правом дорадчого голосу). 

6.12. Члени ЗКУ (перший склад) звільняються від сплати цільового членського внеску за участь у змаганнях 

на всіх рівнях крім міжнародного. 

6.13. До збірної області з джиу-джитсу серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та дітей входять тільки 

члени АДДУ, які взяли участь у обласному чемпіонаті чи турнірі з джиу-джитсу по затвердженим 

Правлінням АДДУ та узгодженим Міністерством “Правилам змагань” та календарем змагань й зайняли 

1-е місце (у якості основного члена збірної області), або 2-е місце (у якості запасного члена збірної 

області), та 3-е місце (у якості резерву збірної команди області). 

 

10. Команди суддів і їх значення. 

 

 

10.1. “Hajime” (“Хадзіме”) – Початок двобою: рефері стоїть між учасниками й обома руками показує 

“Хадзіме”. 



  

10.2. “Matte” (“Мате”) – Зупинка двобою: рефері підіймає руку паралельно татамі відкритою долонею у 

напрямку секретаріату. 

 

 

 

 

10.3. “Ippon” (“Іппон”) – 2 бали: рефері підіймає праву або ліву руку (у залежності від того, який з 

учасників отримує бали) над головою з відкритою долонею у напрямку секретаріату. 

 

  

 

 

 

5.4. “Ippon” (“Іппон”) – 3 бали: рефері підіймає праву або ліву руку (у залежності від того, який з учасників 

отримує бали) над головою, показуючи три пальці. 

 



  

 

 

5.5. “Wazaari” (“Вадзарі”) – 1 бал: рефері підіймає праву або ліву руку (в залежності від того, який з 

учасників отримує бали) у бік долонею до низу. 

 

 

 

5.6. “Відміна команди” – Рефері хитає рукою над головою після команди, яка має бути відмінена. 

 

  

 

5.7. “Пасивність” – Рефері крутить обома руками від кисті до ліктя навпроти тулуба. 

 



 

 

5.8. “Неконтрольована техніка” – Рефері показує правою або лівою рукою (у залежності від того, хто з 

учасників порушив правила) неконтрольований удар. 

 

 
 

5.9. “Mubobi” (“Мобобе”) – Знехтування захистом: Рефері протягує руки вперед горизонтально з кулаками 

та оголошує “Мобобе”. 

 

  

 

 

5.10. “Прямий удар у голову” – Рефері рухає кулак у напрямку голови. 

 

 

 



5.11. “Перевищення контакту” – Рефері показує рух кулака в долоню. 

 

 

 

5.12. “Удар у захваті” – Рефері показує однією рукою захват за кімоно, а іншою удар.  

 

 

 

5.13. “Вихід за небезпечну зону” – Рефері показує напрям руху учасника, який вийшов за небезпечну зону. 

 

 

 
 

 

5.14. “Виштовхування” – Рефері показує виштовхування із зони безпеки. 

 

 



5.15. “Кидок за межі робочої зони або зони небезпеки” – Рефері показує рух за межі робочої зони або зони 

небезпеки правою або лівою рукою в залежності від учасника, який зробив дію.  

 

 
5.16. “Непотрібні оклики та знаки” – Рефері показує жест пальцями (“Ква-ква”), рукою, що відповідає 

кольору учасника, який здійснював порушення. 

  

 

5.17. “Osae-komi” (“Осаекомі”) – Контроль в третій частині: Рефері показує пряму руку та долоню (у 

залежності від кольору учасника, який утримує) у напрямку учасників та оголошує “Осаекомі”. Жест треба 

показувати протягом всієї дії. 

 

 

 

 

5.18. “Toketa” (“Такета”) – Завершення контролю в третій частині: рефері рухає рукою в боки, яка 

показувала утримання, та оголошує “Такета”. 



 

 

5.19. “Одночасна дія” – Рефері показує рух кулаків горизонтально навпроти тіла, торкаючись один одного.  

 

 

5.20. “Покарання» – (“Шидо”, “Чуй”, “Хансоку-маке”) – Рефері показує жест за допомогою пальця у 

напрямку учасника, який порушив правила. 

 

 

  
 

 

5.21. "Нічого не бачив" – Рефері закриває очі відкритими долонями.  

 

 

 

 



5.22. “Дозвіл привести до ладу кімоно” – Рефері схрещує руки з прямими долонями. 

 

  

 

5.23. “Чиста перемога» – Жест рефері за столом: рефері показує знак руками у вигляді “хатинки”, а також 

колір переможця.  

  

 

 

5.24. “Hantei” (“Хантей”) – Рефері підіймає руку вгору. 

 

 

 

5.25. “Hikiwake” (“Хіківакі”) – Однакові бали: рефері схрещує руки на грудях із закритими долонями та 

оголошує “Хіківакі”. 

 



 

5.26. “Оголошення переможця” – Рефері визначає переможця, піднімаючи руку з відповідним кольором 

під кутом 45 градусів та оголошує “Переможець”. 

 

  

 

 

5.27. “Sonomama” (“Соно-мама”) – Команда завмерти: Рефері торкається обох учасників та оголошує 

“Соно- 

мама”. 

 

 
 

 

5.28. “Yoshi” (“Йоші”) – Команда продовжувати: Рефері торкається обох учасників та оголошує “Йоші”. 

 

  

 

 

5.29. “Час на надання медичної допомоги” – Рефері показує літеру “Т” обома руками.  

 



  

 

5.30. “Затягування часу” – Рефері показує на “ручний годинник”  пальцем. 

 

 

  

5.31. “Заборонена техніка” – Рефері показує пошкодження ліктя.  

 

 

  

 

5.32. “Невиконання команд рефері” – Рефері показує на вуха обома пальцями.  

 

 

 

 
 

 



5.33. “Перерва” – оголошується у випадку “Хіківакі” перед додатковим раундом. Рефері показує знак “Все 

гаразд!” та розводить руки, дозволяючи відпочивати. 

 

 

 
 

 

 


