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1. Мета та завдання 
  

«Кубок України 2019 з середньовічного бою» проводиться з метою: 

- Розвитку та популяризації спортивного одноборства – середньовічний бій та 

пропагування фізичної культури та здорового способу життя серед дітей на молоді. 

 

Завдання заходу: 

- Підвищення спортивної майстерності учасників, підвищення ефективності учбово-

тренувального процесу та закріплення отриманих навичок; 

- Виявлення найсильніших спортсменів, виявлення переможців змагань; 

- Здобуття досвіду організації, проведення та суддівства змагань; 

- Реалізація річних планів спортивної та учбової роботи; 

- Апробація нововведень та експериментальних номінацій з метою покращення 

тренувального та змагального процесів, а також правил з середньовічного бою.  

 

2. Керівництво проведенням заходу 

 

2.1 Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює: керівник 

«Федерації сучасного мечевого бою та середньовічного бою України» - Лялюшко О.О. 

2.2. Оргкомітет змагань: Лялюшко О. О., Лялюшко К. Ю., Стеценко С. В., Стеценко Н. 

Ю., Кузькоков А. В., Радіонов І. С. 

2.3. Головний суддя змагань: Стеценко С. В. 

2.4. Суддівська колегія основних номінацій:  

Головні судді: Лялюшко О. О., Стеценко С. В. 

 

3. Термін та місце проведення заходу 

   

3.1. «Кубок України 2019 з Середньовічного Бою» проводиться 02-03 лютого 2019 р. 

(субота та неділя). 

3.2. Адреса проведення – м. Київ, вул. Верхньоключова, 1/26 — ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ НТУУ "КПІ"  

  

 

 

 



4. Умови проведення заходу 

 

4.1. Види змагань: особистий, командний залік. 

4.2. Ранг змагань: першість. 

4.3. Масштаб змагань: всеукраїнський. 

4.4. Організаційні внески: 

За усі номінації – 250 грн.  

Без попередньої реєстрації – 300 грн. 

 

5. Учасники змагань 

 

5.1 До участі в змаганнях з СБ допускаються особи, що відповідають спортивним 

дисциплінам статі та віку. Для дітей до 14 років обов’язкова присутність батьків або 

надання довідки про згоду батьків на участь у змаганнях. Обов’язкова медична довідка 

про дозвіл на участь у змаганнях. 

5.2. До участі у змаганнях не допускаються особи: 

   - що мають обмеження за здоров’ям; 

5.3. Зовнішній вид спортсменів має бути акуратним та чистим. Заборонено використання 

камуфляжного одягу, брудного та пошкодженого одягу, брудного взуття, використання 

спецзасобів в елементах захисту (поліцейський захист), стьобаний захист (тулуба, ніг). 

 

 

6. Програма заходу 

 

02 лютого (субота) 

9.00 – 10.00 Реєстрація дітей у всі номінації. 

10.30 – 15.00 Всі номінації для дітей від 6 до 18 років. 

14.00 – 15.00 Реєстрація дорослих у всі номінації. 

15.00 – 18.00 Всі дорослі номінації 

 

03 лютого (неділя) 

9.00 – 10.00 Реєстрація дітей та дорослих у всі командні номінації та дорослі в номінацію 

алебарда. 

10.00 – 15.00 Командні поєдинки 

15.00 – 18.00 Алебарда 

Нагородження учасників по мірі проходження турніру. 

 

Можливі зміни в розкладі. 

 

7. Поділ на вікові категорії за роком народження в 2018-2019рр. 

 

Рік 

народження Вік 
Категорія 

2012 6 
Категорія 6-7 років 

2011 7 

2010 8 
Категорія 8-9 років 

2009 9 

2008 10 
Категорія 10-11 років (хлопчики, дівчата) 

2007 11 

2006 12 
Категорія 12-13 років (хлопчики, дівчата) 

2005 13 



2004 14 
Категорія 14-15 років (юнаки, дівчата) 

2003 15 

2002 16 
Категорія 16-17 років (юнаки, дівчата) 

2001 17 

2000 – 1994 18-24 Категорія 18-24 років (чоловіки, жінки) 

1993 – 1984 25-34 Категорія 25-34 років (чоловіки, жінки) 

1983 – 1974 35-44 Категорія 35-44 років (чоловіки, жінки) 

1973 + 45+ Категорія 45+ років (чоловіки, жінки) 

 

 

8. Спортивні дисципліни змагань. 
 

Експериментальні дитячі номінації: 

1. Хлопчики 6-7 років – навчально-ігрові зустрічі – до 5 балів 3 сходи (всі 

удари по 1 балу) 

2. Дівчатка 6-7 років – навчально-ігрові зустрічі – до 5 балів 3 сходи (всі 

удари по 1 балу) 

3. Хлопчики 8-9 років – «Щит та меч» 1 хвилина (голова та корпус – 2 бали) 

4. Дівчатка 8-9 років – «Щит та меч» 1 хвилина (голова та корпус – 2 бали) 

 

Основні дитячі та підліткові номінації: 

5. Хлопчики 10-11 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 

(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Одноручний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

6. Дівчатка 10-11 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 

(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Одноручний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

 

7. Хлопчики 12-13 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 

(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Одноручний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

8. Дівчатка 12-13 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 

(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Одноручний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

9. Хлопчики 12-13 років – Шашка-Баклер-СМБ – проводиться по правилам 

Шашка-СМБ 

10. Дівчатка 12-13 років – Шашка-Баклер-СМБ – проводиться по правилам 

Шашка-СМБ 

11. Хлопчики 12-13 років – Дуельна шабля СМБ 

12. Дівчатка 12-13 років – Дуельна шабля СМБ 
 

13. Юнаки 14-15 років Ліга А – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 

балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 

балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Одноручний меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу) 

14. Дівчата 14-15 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 



(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Одноручний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

15. Юнаки 14-15 років – Шашка-Баклер-СМБ – проводиться по правилам 

Шашка-СМБ  

16. Дівчата 14-15 років – Шашка-Баклер-СМБ – проводиться по правилам 

Шашка-СМБ 

17. Юнаки 14-15 років – Дуельна шабля СМБ 

18. Дівчата 14-15 років – Дуельна шабля СМБ 
 

19. Юнаки 16-17 років Ліга А – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 

балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 

балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу) 

20. Дівчата 16-17 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 

(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

21. Юнаки 16-17 років – Шашка-Баклер-СМБ – проводиться по правилам 

Шашка-СМБ 

22. Дівчата 16-17 років – Шашка-Баклер-СМБ – проводиться по правилам 

Шашка-СМБ 

23. Юнаки 16-17 років – Дуельна шабля СМБ  

24. Дівчата 16-17 років – Дуельна шабля СМБ  

Номінації для дівчат проводяться за участі щонайменше 3 спортсменів. 

Організатори залишають за собою право об’єднувати номінації. За участю в 

номінації менше чотирьох осіб, номінація може бути об’єднана з іншою найбільш 

близькою номінацією на думку організаторів. 

 

Дорослі номінації: 

Експериментальна доросла номінація 

25. Ліга С1 (для осіб з обмеженими можливостями, тільки за попередньою 

реєстрацією. Ця номінація проводиться в режимі «Атака інструктора» 1,5 

хвилини. 

 

26. Чоловіки 18-24 років Ліга А  –  легка вага до 75 кг «Триатлон»: 1 раунд - 

«Щит та меч» до 10 балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та 

меч» 3 сходи до 5 балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 

сходи до 5 балів (всі удари по 1 балу) 

27. Чоловіки 18-24 років Ліга А –  Середня вага 76-95 кг «Триатлон»: 1 

раунд - «Щит та меч» до 10 балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – 

«Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – 

«Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів (всі удари по 1 балу) 

28. Чоловіки 18-24 років Ліга А –  Важка вага більше 96 кг «Триатлон»: 1 

раунд - «Щит та меч» до 10 балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – 

«Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – 

«Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів (всі удари по 1 балу) 

29. Чоловіки 25-34 років Ліга А –  «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 

балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 

балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу) 

30. Чоловіки 35-44 років –  «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 



(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

31. Чоловіки 45+ років –  «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 балів 

(голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів (всі 

удари по 1 балу) 

 

32. Жінки  Ліга А 18-24 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 

балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 

балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу) 

33. Жінки  Ліга А 25-34 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 

балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 

балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу) 

34. Жінки  Ліга А 35-44 років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 

балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 

балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу) 

35. Жінки  Ліга А 45+ років – «Триатлон»: 1 раунд - «Щит та меч» до 10 

балів (голова та корпус – 2 бали); 2 раунд – «Баклер та меч» 3 сходи до 5 

балів (всі удари по 1 балу); 3 раунд – «Дворучний меч» 3 сходи до 5 балів 

(всі удари по 1 балу) 

 

36. Жінки 18-24 років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з розходженнями. 

37. Жінки 25-34 років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з розходженнями. 

38. Жінки 35-44 років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з розходженнями. 

39. Жінки 45+ років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з розходженнями. 

 

40. Чоловіки 18-24 років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з 

розходженнями. 

41. Чоловіки 25-34 років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з 

розходженнями. 

42. Чоловіки 35-44 років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з 

розходженнями. 

43. Чоловіки 45+ років – Шашка – баклер СМБ до 10 балів з 

розходженнями. 

 

44. Жінки 18-24 років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з розходженнями. 

45. Жінки 25-34 років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з розходженнями. 

46. Жінки 35-44 років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з розходженнями. 

47. Жінки 45+ років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з розходженнями. 

 

48. Чоловіки 18-24 років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з 

розходженнями. 

49. Чоловіки 25-34 років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з 

розходженнями. 

50. Чоловіки 35-44 років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з 

розходженнями. 

51. Чоловіки 45+ років – Дуельна шабля СМБ до 10 балів з розходженнями. 

 



52. Чоловіки 18+ років – Алебарда 

53. Жінки 18+ років – Алебарда 
 

Всього 53 номінації особистого заліку. 

 

 Організатори залишають за собою право об’єднувати номінації. За участю в 

номінації менше чотирьох осіб, номінація може бути об’єднана з іншою найбільш 

близькою номінацією на думку організаторів. 

 

Командні поєдинки 5 на 5 по СМБ: 

1. 6-7 років – Експериментальна номінація: Навчально-ігрові зустрічі з 

мікро-щитами та мікро-мечами 5 на 5, до 2х попадань, 5 раундів з 

захватом малого прапору, по спрощеній системі суддівства.  

2. 8-9 років – Командні поєдинки 5 на 5 до 2х ударів з захватом прапору – 

5 раундів. 

3. 10-11 років – Командні поєдинки 5 на 5 до 2х ударів з захватом прапору 

– 5 раундів. 

4. 12-13 років – Командні поєдинки 5 на 5 до 2х ударів з захватом прапору 

– 5 раундів. 

5. 14-15 років – Командні поєдинки 5 на 5 до 2х ударів з захватом прапору 

– 5 раундів. 

6. 16-17 років – Командні поєдинки 5 на 5 до 2х ударів з захватом прапору 

– 5 раундів. 

7. 18+ - Командні поєдинки 5 на 5 до падіння опонента. 

8. Командні поєдинки «Шашка-Баклер 3 на 3» з колючими ударами за 

правилами «Командні поєдинки «Шашка-Баклер 3 на 3» версія 1.0 від 

2018 р. Команди можуть бути змішані за статтю. 

Всього 8 номінацій Командних поєдинків. 

 

 

Організатори лишають за собою право об’єднувати номінації. За участі менш ніж 

4х спортсменів – вікова категорія може бути об’єднана з іншою категорією,  на 

розсуд організаторів змагань. 

 
9. Екіпіювання 

9.1. Організатори забезпечують учасників змагань комплектами стандартизованих 

спортивних мечей, шабель та спортивних трикутних щитів, баклерів для 

проведення поєдинків в рівних умовах для всіх учасників. Учасники можуть 

використовувати власну екіпіровку, що відповідає стандарту СМБ. На розсуд 

організаторів – власна екіпіровка може бути замінена на забезпечене 

організаторами. 

9.2 Організатори забезпечують стандартизовані шоломи с захистом шиї для номінацій 

з «уколами» безкоштовно. Учасникам дозволяється використовувати власні 

шоломи, за умові їх відповідності стандарту. 

9.3 Голова, корпус, пах, лікті, коліна та кисті бійців повинні бути захищені 

спеціальними засобами, що відповідає стандарту СМБ.  

9.4 Захист паху є індивідуальним та не забезпечується організаторами. 

9.5 Дорослі чоловіки 18+ за бажанням не зобов’язані використовувати захист корпусу 

в номінаціях без уколів.  

9.6 Учасники змагань зобов’язані виконати вимогу головного судді вдягнути той чи 

інший елемент захисту.  



 

10.  Визначення результатів 

 

10.1. Визначення результатів відбувається згідно «Правилам СМБ 7.0» та додатково 

«Правилам номінації Шашка-баклер СМБ 4.0» (для номінації «Шабля-баклер»), 

«Правилам номінації дуельна шабля СМБ 1.0» (для номінації «Дуельна шабля»), 

та «Правилам номінації Алебарда IMCF soft». 

10.2. Переможець в особистій першості визначається за системою відбіркових турів у 

підгрупах («кожен з кожним») на всіх етапах змагань. Фінал відбувається за 

круговою системою серед 4 найкращих бійців (переможців попередніх 

відбіркових етапів) у фінальній групі, або за плей-офф. 

10.2.1. Переможець визначається за кількістю перемог в групі. 

10.2.2. При рівності за кількістю перемог серед 2 бійців – перевага віддається тому з 

учасників, який переміг у особистій зустрічі. 

10.2.3. При рівності за кількістю перемог серед 3 бійців – переможець визначається за 

різницею набраних та пропущених балів. 

10.2.4. При розподілі учасників по підгрупам обов’язково враховується клубна 

приналежність бійців (бійці одного клубу розподіляються у різні підгрупи при 

наявності можливості). 

10.2.5. Залежність кількості підгруп від кількості учасників: 

10.2.5.01. Підгрупа не може бути більше ніж з 5 бійців. 6 бійців розподіляються на 2 

підгрупи по 3 бійці. 

10.2.5.02. В залежності від кількості – всі учасники розподіляються на підгрупи з 4-5 

бійців. Групи з 3 бійців формуються лише при неможливості сформувати 

рівномірно підгрупи з більшою кількістю. Наприклад: 

9 учасників – 2 ПГ – на 4 та на 5 бійців. 

17 учасників – 3 ПГ на 4 бійця та 1 ПГ на 5 бійців. 

10.2.6. З кожної підгрупи виходять 2 бійця. 

 

11. Нагородження 

11.1. Учасники, що зайняли I, II та III місця в особистій першості нагороджуються 

медалями та дипломами. 

11.2. Клуби-учасники змагань нагороджуються грамотою.  

   

12. Строки та процес подачі заяв 

 
12.1. Попередні заяви на учать у «Кубку України з Середньовічного Бою 2019» подаються до 

оргкомітету до 23.59 01 лютого  2019 р. з використанням відповідної онлайн-форми 

заяви.  

https://goo.gl/forms/1foDSiB0noqTc2IL2 

12.2. Заяви вимагають підтвердження у реєстраційній комісії в день турніру у час реєстрації 

відповідних номінацій. 

 

Це положення є офіційним запрошенням на змагання 

 
Відповідальні виконавці    Лялюшко О. О., Кузькоков А. В., Радіонов І. С. 

 


