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1. Характеристика боксу як виду спортивних одноборств 

Бокс відноситься до ациклічних видів спорту. Рухи здійснюються з 

перемінною інтенсивністю й носять швидкісно-силовий характер. Потужність 

роботи у період бою – субмаксимальна. Дії боксерів носять ациклічний та циклічний 

характер. При виконанні серії ударів (сполучення ударів) за кількістю від чотирьох і 

більше відбувається повторення циклів: удари лівою рукою виконуються під крок 

правою ногою, удари правою рукою – під крок лівою ногою. Тобто, дії боксерів 

носять циклічний характер. При виконанні поодиноких ударів або сполучень з 

двох-трьох ударів, дії боксерів носять ациклічний характер: любий удар лівою або 

правою рукою боксер виконує під крок правою або лівою ногою. 

Усі дії боксера, застосування різноманітних ударів і захистів, їхня 

інтенсивність визначається поведінкою суперника й залежить від обставин, що 

складаються на ринзі під час двобою. 

Частота серцевих скорочень під час двобою досягає 200-230 уд./хв. 

Найбільшою характерною рисою діяльності боксерів у цьому виді спорту є те, що у 

зв’язку із постійною загрозою отримання сильного удару від суперника, усі фізичні 

навантаження виконуються на фоні підвищеного емоційного збудження. 

На тренуваннях і змаганнях боксер повинен вміти мобілізувати функціональні 

можливості свого організму у відповідності з характером, інтенсивністю й 

тривалістю вправ. 

Під впливом занять з боксу розвиваються й удосконалюються не тільки рухові 

якості (сила, швидкість, витривалість, гнучкість, координаційні здібності або: 

спритність, здатність зберігати стійку рівновагу, здатність до свавільного 

розслаблення м’язів, ритмічність, координованість), але і вегетативні функції 

(кровообіг, дихання, травлення), тобто, стимулювання, посилення діяльності систем 

організму. 

У боксерів високі показники збудження й лабільності нервової системи. Під 

час систематичних занять з боксу стають більш повільний пульс і дихання, 

відбувається зниження артеріального тиску. 
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Отже, під час занять з боксу майже всі рухові дії - це вчинки, після яких в 

любу мить можуть відбутися непередбачені дії суперника й непередбачені наслідки.  

 

2. Історія розвитку боксу 

2.1. Кулачний бій у стародавньому світі 

Попередником сучасного боксу був кулачний бій, який широко 

застосовувався у багатьох народів Стародавнього світу. Розкопки з малюнками 

кулачних бійців свідчать, що кулачний бій існує приблизно 5000 років. В Спарті 

кулачні бої входили у широко відому СПАРТАНСЬКУ СИСТЕМУ виховання 

юнаків, спрямовану на підготовку воїнів. 

Кулачним боєм захоплювалися поети, державні діячі, письменники. 

Наприклад, знаменитий математик Піфагор був прекрасним кулачним бійцем і 

навіть брав участь в Стародавніх Олімпійських іграх. В історії фізичної культури 

Древньої Греції одним з найбільш яскравих явищ були Олімпійські ігри. Загальне 

визнання як захід величезної суспільно-політичної важливості Олімпійські ігри 

одержали в 776 р. до н.е. Саме з цього року в Греції вводиться відлік часу по 

олімпіадах. На першій олімпіаді змагання продовжувалися всього один день і мали 

лише один номер програми – біг на 2 стадії (352 м). З 15 олімпійських ігор 

стародавнього часу був включений біг на витривалість. Стародавні Олімпійські ігри 

були припинені після захоплення Греції Римом за релігійними мотивами наказом 

візантійського імператора Теодосія 1-го (394 р. н.е.). 

У 688 році до нашої ери кулачний бій був включений в Олімпійські Ігри (23 

Олімпіада). Однак боксом, яким ми його знаємо зараз, той вид єдиноборства 

назвати було важко. Двобої проходили на відкритому повітрі, де глядачі і виявляли 

собою границі майданчика, на якому змагалися спортсмени. Бій продовжувався 

доти, поки один з учасників був не в змозі продовжувати двобій. Хоча перші бійці, 

насамперед, боролися за славу, проте, переможець одержував золото, домашню 

худобу чи інші трофеї. 

Перш ніж приступити до олімпійських змагань, бійці тренувалися в палестрах 

- особливих школах під керівництвом фахівців. На тренуваннях бійці застосовували 

рукавички з м’яких ременів, голову захищали маскою (шапкою, що шилася з м’якої 

волової шкіри). Подобою сучасної набивної висячої груші в греків був мішок зі 

шкіри, наповнений фініковими кісточками (кірікос). Він підвішувався на висоті 

голови і служив для тренування в ударах. Широко застосовувалися вправи у бою з 

тінню (скіамахія). 

Ігри проводилися за чіткими правилами. Учасникам заборонялися які-небудь 

несумлінні прийоми для досягнення перемоги, зокрема підкуповувати один одного, 

наносити один одному каліцтва. За дотриманням усіх цих правил повинні були 

стежити еланодики (судді). 

Статут забороняв виступати на іграх рабам і варварам (чужинець, який 

розмовляв незрозумілою мовою). Для того щоб бути допущеним до ігор, 

вільнонароджений грек повинен був представити доказ, що він протягом не менш 10 

останніх місяців готувався до змагань, повсякденно тренуючись. Крім того, 

кожному учаснику належало за місяць до початку ігор прибути в Олімпію і 

протягом  місяця проходити навчання в олімпійській гімназії за рахунок самого 

учасника.  
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Завоювавши Грецію, римляни продовжували олімпійські ігри, але вони 

докорінно відрізнялися від грецьких. Організація цих ігор була подібна цирковій 

виставі. 

Починаючи з 11 - 12 ст. і до кінця 4 ст. до н.е. бійці вживали найбільш просту 

форму рукавички, названу мейліхай. Руки бинтувалися 3-3,5 метровими 

ременями з м’якої волової шкіри.  

У 6 ст. до н.е. мейліхай був витиснутий більш ефективним видом озброєння 

кулака - сфайраєм, про який дає уявлення скульптура сидячого кулачного бійця 

того часу - Амика. Ці рукавички складалися з двох частин - самої рукавички і 

міцного шкіряного кільця, що оточує суглоби. Кільце мало приблизно 2,5 см 

ширини і 0,25 см товщини. Якщо меліхай повинний був головним чином захищати 

кисті рук від травм, то сфайрай уже призначався для збільшення ударної сили. 

Третій період у розвитку бойової рукавички - це період важких рукавичок 

римського походження (з кінця 4 до 2 ст. до н.е.) зі свинцем і залізом, названих 

цестами.  

Введення подібних рукавичок згубно відбилося на спортивній культурі і 

мистецтві бою. Такі рукавички застосовувалися лише в гладіаторських боях. 

 

2.2. Призовий бокс у Великій Британії як попередник сучасного боксу 

Батьківщиною сучасного боксу вважають Англію. Вже в 1219 р. на 

вулицях Великої Британії проводили змагання у мистецтві кулачного бою. Дії бійців 

були грубі – правила спрощені. Той, хто був сильнішим і терплячішим, мав 

найбільший успіх у глядачів. Особистість Джемса Фіга заслужено займає видне 

місце в історії боксу. Свій шлях у бойових мистецтвах він почав з фехтування на 

палицях, рапірах і ціпках, де був видатним майстром. Крім того, Фіг став першим 

офіційним чемпіоном Англії і володів цим титулом з 1719 по 1729 рік. Він був 

першим викладачем кулачного бою, а також організатором призового рингу.  

У 18 сторіччі в Англії зявився призовий бокс – поєднання кулачного бою з 

елементами боротьби. Билися за призи на голих кулаках, заключали ставки. Перші 

правила призового боксу розробив Джек Броутон у 1743 р., відомий кулачний 

боєць й утримувач цирку. Перші правила складалися з 7 пунктів. Бій починався з 

середини рингу – квадрат з боком 1 ярд (91 см). Якщо боєць падав від отриманого 

удару, секундант мав право допомогти піднятися у термін до 30 секунд. Якщо за 30 

сек. не мав змоги продовжити бій – зараховувалася поразка. Час бою не було 

розділено на раунди. Раунд вважався закінченим після падіння одного із суперників. 

Матчі могли тривати від 30 до 70 раундів. Відповідно і тривалість бою була від 20 

хвилин до 4 годин. Техніка бійців підвищилася незначно і залишалася ще досить 

примітивною. Найважливішими якостями як і раніше залишалися сила і 

витривалість. Браутон виховав чимало видатних бійців. Йому належить також 

винахід і введення рукавичок для тренувань, але в змаганнях вони ще не 

застосовувалися. Дані правила існували біля 100 років.  

В 1838 р. увійшли в дію нові правила "Лондонського призового рингу" (29 

пунктів). Вони уточнювали юридичну сторону для заключення парі даного двобою. 

Правила були удосконаленням правил Броутона і діяли до введення рукавичок. 

Бенджамен Коунт - новий чемпіон Англії, що боксував за цими правилами, був 

типовим представником силового напрямку в боксі того часу. Будуючи свою 



 5 

тактику на більшій силі й енергії, він зовсім не надавав значення захисту, та й не 

вмів захищатися. Чемпіонське звання він завоював у 35-раундовому двобої з 

Уордом, що відбувся в лютому 1841 року. З цього моменту в історію боксу ввійшов 

"чемпіонський пояс" - традиційний перехідний приз. Приз знаходився в 

чемпіона до втрати ним цього звання, фактично до першої поразки. Той перший 

пояс був зроблений на кошти, зібрані серед аматорів боксу. Він являв собою смугу 

червоного оксамиту, оброблену шкірою, із прикріпленими срібними щитами, на 

яких вигравували імена чемпіонів. 

Хоча правила "London Prіze Rіng rules" облагородили бокс, проте часті 

сварки і лайка, властиві старомодним кулачним бійцям - вихідцям з нижчих класів, 

принижувала глядачів, що зараховували себе до вищих шарів суспільства Англії, і, 

роблячи ставки на гравців, фінансували проведення змагань. Стало очевидним, що 

необхідно переглянути вже існуючі правила проведення боксерських двобоїв. У 

1865 році Джон Грем Чемберс з палати Аматорського Спортивного Клубу 

запропонував новий звід правил, у якому описувалися методика і регламент 

проведення двобоїв. Назву цим правилам дало ім’я маркіза Джона Шолто Дагласа 

Куінсберрі. Правила "Queensberry" відрізнялися від раніше існуючих правил 

"London Prіze Rіng rules" у таких головних пунктах:  

- суперники вдягали рукавички з м’яким набиттям;  

- раунд складався з трьох хвилин двобою, що перериваються хвилинною 

перервою для відпочинку;  

- будь-яка боротьба, крім нанесення ударів руками, була заборонена;  

- кількість раундів не обмежена; 

- ринг розміром 24 на 24 фута (7 м 30 см на 7 м 30 см); 

- кожний з боксерів, що опустився на підлогу рингу, повинний був піднятися 

протягом 10 секунд. Якщо цього зробити він не міг, то вважався переможеним і 

двобій оголошувався завершеним.  

Також цими правилами приймалася класифікація згідно вагової категорії 

спортсмена. З 1872 р. введені вагові категорії (140 фунтів-63,5 кг – легка вагова 

категорія; 158 фунтів-71,6 кг – середня вагова категорія; більше 158 фунтів – важка 

вагова категорія), введені м’які рукавиці. Правила змагань постійно 

вдосконалювалися. 

Уведення правил маркіза Квінсберрі в 1867 році стало відправним пунктом в 

розвитку сучасного боксу. Значно підвищилася безпека бійців, розширився арсенал 

їхніх технічних дій. Бокс став більше здобувати риси мистецтва. Дотримуючись 

нових правил, бокс стає чисто ударним видом єдиноборств. Поділ суперників по 

вагових категоріях поклав кінець монополії в боксі важковаговиків. Правила маркіза 

Квінсберрі поклали основу всім сучасним правилам аматорського і професійного 

боксу. Їхнє введення означало кінець двобоям без рукавичок.  

Сучасний аматорський бокс почав розвиватися в ХХ столітті. Вперше 

аматорська асоціація боксу була заснована в Англії у 1881 р., в Північній Америці – 

у 1888 р., Франції – у 1903 р. Вони мали національний характер. Міжнародна 

Асоціація Аматорського Боксу (AIBA) створена у 1920 р. Спершу вона мала 

керівництво профашистської орієнтації. З 1946 року АІБА мала демократичне 

обличчя, і перший повоєнний турнір був у 1948 році в Лондоні (14 Олімпійські 

ігри). У 1949 році в Осло був проведений 8-й чемпіонат Європи. AIBA об’єднує всіх 
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суддів міжнародної категорії, встановлює місце проведення першостей континентів 

і світу, корегує правила змагань, забезпечує медичне обслуговування, екіпірування 

спортсменів тощо. Станом на 1980-ті роки в АІБА входило 126 країн світу. Перший 

президент АІБА був Еміль Гремо (Франція), другим – Радьяр Рассел (Велика 

Британія), у 1974 р. – Н.А. Нікіфоров-Денісов (СРСР), пізніше Д. Халл (США). З 

1970 року в Європі діє Асоціація Аматорського Боксу (ЄАБА). У 1980 роках в неї 

входило 28 країн. Перший президент ЄАБА – Нікіфоров-Денісов Н.А. Пізніше – 

Ханс Хофман (Нідерланди), Ресту Бернард (Франція), Еміль Жечев (Болгарія). 

Першість світу з аматорського боксу проводять кожні 4 роки, Європи – раз на 2 

роки. Аматорський бокс проводиться кожні 4 роки на Олімпійських іграх. 

 

2.3. Хроніка проведення олімпійських турнірів з боксу 

З ініціативи секретаря Спортивного союзу Франції П’єра де Кубертена в 

квітні 1896 р. в Афінах знову спалахнув олімпійський вогонь. В І Олімпійських 

іграх брало участь 285 спортсменів з 13 країн, однак серед них не було боксерів. 

Організатори 1-х і 2-х Олімпійських ігор нашого часу вважали бокс занадто 

варварським видом спорту, тому бокс був включений у програму 3-х 

Олімпійських ігор тільки в 1904 р., які відбулися в США (м. Сент-Луіс). Бокс в 

Америці до цього часу став одним з найпопулярніших видів спорту. У змаганнях 

прийняло участь 44 боксери в 7 вагових категоріях. Всі учасники Олімпійського 

турніру 1904 р. представники США. 

Через чотири роки (1908 р), у Лондоні, бокс включили в олімпійську 

програму, але як і на попередніх іграх у турнірі брали участь лише господарі. В 1908 

р. у Лондоні прийняли участь 42 боксера. Всі представники Великої Британії. 

В 1912 р., на 5 Іграх у Стокгольмі, боксу знову немає в олімпійській 

програмі. В 1916 р., у зв’язку зі світовою війною, 6 Олімпійські ігри не 

проводилися. Тільки з 1920 року бокс стає постійною олімпійською дисципліною, 

популярність аматорського боксу зростає в усьому світі. 

В 1920 р. у Бельгії (м. Антверпен) прийняло участь 114 боксерів у 8-ми 

вагових категоріях. Командну перемогу вибороли боксери Великої Британії (золоті 

медалі-2, срібні-1, бронзові-3). Друге місце посіли боксери США (3-0-1). Третє місце 

посіли боксери Канади (1-2-2). 

8 Олімпійські ігри 1924 р.(м. Париж). 241 боксер з 26 країн. Командні місця 

розподілилися відповідно: США (2-2-2), Велика Британія (2-2-0), Аргентина (0-2-2). 

9 Олімпійські ігри 1928 р. Нідерланди (Амстердам). 148 учасників з 24 

країн. Італія (3-0-1), Аргентина (2-2-0), США (0-1-2). 

10 Олімпійські ігри 1932 р. (м. Лос-Аджелес). 81 учасник з 18 країн. США 

(2-0-3), Аргентина (2-1-0), Південно-Африканська Республіка (2-0-1). 

11 Олімпійські ігри 1936 р. (м. Берлін). 183 учасника з 30 країн. Німеччина 

(2-2-1), Аргентина (1-1-2), Франція (2-0-0). 

14 Олімпійські ігри 1948 р. (м. Лондон). 206 учасників з 36 країн. Південно-

Африканська Республіка (2-1-1), Італія (1-2-2), Аргентина (2-0-1). 

15 Олімпійські ігри 1952 р. (м. Хельсінкі, Фінляндія). 251 учасник з 38 країн. 

США (5-0-0), СРСР (0-2-4), Фінляндія (1-0-4). Відмінили бій за 3-є місце. Обидва 

боксера отримували бронзові медалі. 
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16 Олімпійські ігри 1956 р. (м. Мельбурн, Австралія). 161 учасник з 27 

країн. СРСР (3-1-2), Велика Британія (2-1-2), Румунія (1-2-1). Угорець Ласло Папп 

(1926 р.н.) виборов третю золоту медаль Олімпійських ігор (1948, 1952, 1956 рр). 

17 Олімпійські ігри 1960 р. (м. Рим). 282 учасника з 42 країн. Італія (3-3-1), 

Польща (1-3-3), США (3-0-1), СРСР-4 місце (1-2-2). 

18 Олімпійські ігри 1964 р. (м. Токіо). 269 учасників з 42 країн. СРСР (3-4-

2), Польща (3-1-3), Італія (2-0-3). 

19 Олімпійські ігри 1968 р. (м. Мехіко, Мексика). 305 учасників з 43 країн. 

Змагання у 11 вагових категоріях: у програму включена вагова категорія 48 кг. 

СРСР (3-2-1), США (2-1-4), Польща (1-2-2). 

20 Олімпійські ігри 1972 р. (м. Мюнхен). 356 учасників з 51 країн. Куба (3-1-

1), Угорщина (1-2-1), Польща (1-1-2). П’яте місце СРСР (2-0-0). 

21 Олімпійські ігри 1976 р. (м. Монреаль, Канада). 348 учасників з 57 країн. 

США (5-1-1), Куба (3-3-2), Польща (1-0-4). Четверте місце Румунія (1-0-4), П’яте 

місце СРСР (0-1-4). 

22 Олімпійські ігри 1980 р. (м. Москва). 273 учасника з 51 країни. Куба (6-2-

2), СРСР (1-6-1), Німеччина (НДР) (1-0-5). США і ряд країн не прийняли участь в 

Олімпійських іграх. 

23 Олімпійські ігри 1984 р. (м. Лос-Анджелес, США). 359 учасників з 82 

країн. Введено вагову категорію більше 91 кг(суперважка в.к.). США (9-1-1). 

Італія (1-2-2), Югославія (1-1-2). Півд. Корея (1-1-1). Канада (0-2-1). Призові місця 

вибороли боксери Замбії (0-0-1), Венесуели (0-0-2), Турції (0-0-2), Мексики (0-1-0), 

Домініканської Респ. (0-0-1), Нігерії (0-1-0), Камерун (0-0-1), Таїланду (0-1-0), 

Румунії (0-0-1), Кенії (0-0-1), Пуерто-Ріко (0-1-1), Фінляндії (0-0-1), Німеччини 

(ФРН):(0-0-1), Франції (0-0-1), Алжир (0-0-2), Нової Зеландії (0-1-0), Нідерланди (0-

0-1), Великої Британії (0-0-1). 

24 Олімпійські ігри 1988 р. (м. Сеул, Півд. Корея). 441 учасник з 107 країн. 

США (3-3-2), Півд. Корея (2-1-1), Німеччина (НДР) (2-1-0). Четверте місце СРСР (1-

1-2). Від участі відмовилися КНДР і Куба. 

25 Олімпійські ігри 1992 р. (м. Барселона, Іспанія). 340 учасників з 84 країн. 

Куба (7-2-0) РЕКОРД, Німеччина (2-1-1), США (1-1-1). Команда Німеччини 

виступала єдиною командою, як приймала участь до 1936 р. СНД (Союз 

Незалежних Держав) посів восьме місце: Ростислав Заулічний - 2 місце (Україна, 

Львів, 81 кг), Рамаз Паліані - 3 місце (Грузія. 57 кг). 

26 Олімпійські ігри 1996 р. (м. Атланта, США). 335 учасників з 97 країн. До 

змагань допущені боксери, які на континентальних чемпіонатах посіли 1-8 місця. 

Куба (4-3-0), США (1-0-5), Казахстан (1-1-2). Четверте місце посіла Росія (1-0-3), 

п’яте – Болгарія (1-2-0), шосте Німеччина (0-1-3).  

27 Олімпійські ігри 2000 р. (м. Сідней, Австралія). Куба (4-0-2), Росія (2-3-

2), Казахстан (2-2-0). Далі Узбекистан (1-0-2), Таіланд (1-0-2), Україна (0-2-3), США 

(0-2-2).  

28 Олімпійські ігри 2004 р. (Афіни). 283 учасника з 72 країн. Куба (5-2-1), 

Росія (3-0-3), Казахстан (1-1-1) і Таїланд (1-1-1). Далі США (1-0-1), Франція (0-1-0). 

29 Олімпійські ігри 2008 р. (м. Пекін, Китай). 286 учасників з 77 країн. У 

фіналах виступали представники 22 країн, золоті медалі вибороли спортсмени 9 



 8 

країн. Без золотих медалей залишилися спортсмени Куби, Франції, США. Вперше 

золоті медалі вибороли спортсмени Китаю, Монголії і Таїланду.  

30 Олімпійські ігри 2012 р. (м. Лондон, Англія) 288 учасників. 

31 Олімпійські ігри 2016 р. (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія) 286 учасників, 76 

країн. 19 країн здобули медалі: Узбекістан (3-2-2), Куба (3-0-3), Франція (1-1-2//1-1-

0), Казахстан (1-2-1//0-0-1). Україна виступила невдало. 

Рекордсмени Олімпійських ігор: Ласло Папп (Угорщина), середня вага – 

чемпіон ігор 1948, 1952, 1956 рр.; Теофіло Стівенсон (Куба), важка вага – чемпіон 

ігор 1972, 1976, 1980 рр.; Гектор Вінент (Куба), 63,5 кг – 1992, 1996 рр.; Аріель 

Ернандес (Куба), 75 кг – 1992, 1996 рр.; Фелікс Савон (Куба), 91 кг – 1992, 1996, 

2000 рр.; Борис Лагутін (СРСР), - 1960 (3м), 1964, 1968 рр.; Олег Саїтов (Россія) – 

1996, 2000, 2004 (3 м), Василь Ломаченко (Україна) – 2008 (1 м.), 2012 (1 м.). 

 

2.4. Боксери України – учасники Олімпійських ігор. 

Боксери України - учасники Олімпійських ігор у складі збірної команди 

СРСР: 

1956 р. (м. Мельбурн, Австралія): Ричард Карпов (м. Харків, 71 кг). 

1968 р. (м. Мехіко, Мексика): Віктор Запорожець (м. Миколаїв, 48 кг), 

Володимир Мусалімов (м. Київ, 67 кг) - 3 місце. 

1976 р. (м. Монреаль, Канада): Віктор Савченко (м. Дн-к, 71 кг) - 3 м., 

Анатолій Кліманов (м. Київ, 81 кг). 

1980 р. (м. Москва): Віктор Мирошніченко (м. Донецьк, 51 кг) - 2 м., Віктор 

Савченко (м. Дніпропетровськ, 75 кг) – 2 місце. 

1992 р. (м. Барселона, Іспанія): Ростислав Заулічний (м. Львів, 81 кг) - 2 

місце. 

Боксери України - учасники Олімпійських ігор у складі збірної команди 

України: 

1996 р. (м. Атланта, США): Олег Кирюхін (м. Маріуполь, 48 кг) – 3 місце; 

Володимир Кличко (м. Бровари, 91 кг) – 1 місце. Прийняв участь Зубріхін 

Олександр (м. Стрий). 

2000 р. (м. Сідней, Австралія): 51 кг В. Сидоренко – 3 м (м. Електросталь), 54 

кг С. Данільченко - 3 м (м. Харків), 60 кг А. Котельник – 2 м. (м. Львів), 67 кг С. 

Доценко – 2 м (Крим), 81 кг А. Федчук – 3 м (м. Коломия).  

2004 р. (м. Афіни, Греція) 6 чоловік – нагороди відсутні: 54 кг Третяк (м. 

Вінниця), 60 кг Кравець (м. Донецьк), 69 кг Поляков (Ів. Франк.), 75 кг Машкін Олег 

(м. Миколаїв), 81 кг Федчук Андрій (м. Коломия), 91 кг Мазикін (м. Харків, м. 

Луцьк). Ігор Пащук (м. Червоноград Львівської обл.) не допущений до змагань 

медичною комісією Олімпійського турніру (травма ока). 

2008 р. (м. Пекін, Китай): 57 кг Василь Ломаченко (м. Белгород-

Дністровський, Одес. обл.) – 1 місце (Кубок Вала Баркера – кращий боксер турніру), 

91 кг В. Глазков – 3 місце. Без нагород: 48 кг Чигаєв Г., 60 кг Ключко О., 69 кг 

Стрецький О., 75 кг Деревянченко С., 91 кг Усік О. 

2012 р., 30 О.І. (м. Лондон, Англія): 60 кг В. Ломаченко – 1 м.; 64 кг Денис 

Берінчик (Київ) – 2 м.; 69 кг Тарас Шелестюк (Макєєвка) – 3 м.; 81 кг Олександр 

Гвоздік (Харків) – 3 м.; 91 кг Олександр Усік (Крим) – 1 м. Без медалів: 75 кг Євген 

Хітров (Кривий Ріг), 56 кг Павло Іщенко (Херсон). 
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2016 р., 31 О.І. (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія). Виступ невдалий, без 

нагород. Поразка у перших боях: Микола Буценко (56 кг), Володимир Матвійчук (64 

кг), Дмитро Митрофанов (75 кг), Денис Солоненко (81 кг), Тетяна Коб (51 кг). 

 

2.5. Кубок Вала Баркера 

Особистий перехідний приз, затверджений Асоціацією боксерів-аматорів на 

честь В. Баркера – чемпіона Англії (1891), президента Асоціації боксу Великої 

Британії (1917-1929), почесного президента Міжнародної Аматорської Асоціації 

боксу (1920-1938). Кубок вручається на Олімпійських іграх боксеру, якого 

визнають кращим, незалежно від зайнятого місця. 

Володар Кубку повертає його за 7 діб до початку чергового Олімпійського 

турніру, в якості почесного гостя присутній при церемонії передачі приза іншому 

володарю. 

Володарі Кубка Вала Баркера: 

1936 (Берлін) Луіс Лаурі (США), 51 кг 3 місце. 

1948 (Лондон) Джордж Хантер (Півден. Африк. Союз), 81кг 1 м. 

1952 (Хельсинки) Норвел Лі (США), 81 кг 1 м. 

1956 (Мельбурн) Ричард Мак-Таггарт (В. Британія), 60 кг 1 м. 

1960 (Рим) Джованні Бенвенутті (Італія), 67 кг 1 м. 

1964 (Токіо) Валерій Попенченко (СРСР), 75 кг 1 м. 

1968 (Мехіко) Філіп Варуінге (Кенія), 57 кг 3 м. 

1972 (Мюнхен) Теофіло Стівенсон (Куба) + 81 кг 1 м. 

1976 (Монреаль) Ховард Девіс (США), 60 кг 1 м. 

1980 (Москва) Патриціо Оліва (Італія) 63,5 кг 1м. 

1984 (Лос-Анжелес) Пауль Гонзалес (США) 48 кг 1 м. 

1988 (Сеул) Рой Джонс (США), 71 кг 2 м.-? 

1992 (Барселона) Роберто Балладо (Куба), +91 кг 1 м. 

1996 (Атланта) Василь Жиров (Казахстан), 81 кг 1 м. 

2000 (Сідней) Олег Саітов (Росія), 67 кг 1 м. 

2004 (Афіни) Бахтіяр Артаєв (Казахстан), 69 кг 1 м. 

2008 (Пекін) Василь Ломаченко (Україна), 57 кг 1 м. 

2012 (Лондон) Серік Сапієв (Казахстан), 69 кг, 1 м. 

2016 (Ріо) Хасанбой Дусматов (Узбекістан) 49 кг, 1 м. 

 

2.6. Професійний бокс 

Професійні боксери відкрили список чемпіонів світу в 1892 році (Новий 

Орлеан, США), коли американець Джим Корбетт виграв у 21-раундовому 

двобої в Джона Саллівана.  

Аматорський бокс розглядається як резерв для професійного. Багато 

боксерів-аматорів переходять у професіонали після завершення аматорської кар’єри. 

Професійний бокс - це самостійний вид спорту, у якому спортсмен робить бокс 

способом заробітку основних засобів (грошей) для існування. Боксери-професіонали 

не мають права виступати в змаганнях аматорів, також як боксери-аматори не 

можуть брати участь у змаганнях професіоналів. Це - два різних види боксу. 

Розходження між ними визначені Правилами змагань і Уставами своїх боксерських 

організацій. Формула бою всіх аматорських змагань була - 3 раунди по 3 хвилини. У 
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професійних боксерів раунд також триває 3 хвилини. Однак бій може 

продовжуватися від 4 (мінімальна кількість) до 15 раундів. У двобоях між 

аматорами застосовуються 10- чи 8-унцеві рукавички (1 унція - 28,5 грама). 

Головних розходжень - три: аматори виступають у захисних шоломах і майках, 

професіонали виступають з оголеним торсом і без захисних шоломів; тривалість 

бою боксерів-аматорів не може перевищувати 3-х раундів по 3 хв. чи 5-ти раундів 

по 2 хв., бій боксерів-професіоналів може проходити по формулі 10x3 чи 12x3; у 

двобоях боксерів-аматорів рефері, оцінивши фізичний стан спортсмена може 

зафіксувати стан нокдауну і відкрити рахунок, навіть якщо він знаходиться в 

бойовий стійці. Після третього нокдауну боксеру зараховується поразка. У бою 

профі стан нокдауну може бути зафіксовано тільки в тому випадку, якщо боксер 

торкається настилу рингу не менш, ніж трьома точками свого тіла. Кількість 

нокдаунів у бої професіоналів може бути будь-яким. Нарешті, у професійному боксі 

17 вагових категорій. 

Батьківщиною професійного боксу вважається Англія. Активно 

розвивався бокс і у Франції наприкінці 19 ст. Організацією і проведенням змагань 

довгі роки займалися приватні підприємці. Вони укладали контракти з боксерами і 

між собою на проведення матчів аж до чемпіонатів світу. На початку 20 ст. центр 

розвитку професійного боксу перемістився в США. В другому десятилітті 20 ст. 

з’являються перші організації професійного боксу, наприклад, Британська 

боксерська Рада, що взяла на себе функції контролю за діями організацій, що 

проводять матчі боксерів-професіоналів. Існують 5 організацій світового 

професійного боксу, кожна з який проводить свої чемпіонати світу і визначає 

чемпіонів. 

Всесвітня боксерська асоціація (World Boxing Association-WBA) - 

найстарша і найбільш впливова організація. Виникла вона на фундаменті 

Національної боксерської асоціації США, створеної в 1920 р. Вона контролює 

більшість боксерських організацій Північної і Південної Америки, Далекого Сходу, 

у першу чергу Японію, Тайвань, Таїланд. У 1963 заснована Всесвітня боксерська 

рада (WBC). У неї входять: Азіатська боксерська рада (ABC), Африканська 

боксерська конфедерація (АВКОН), Британська боксерська рада по контролю 

(ВВВК), Центральноамериканська і Карибська боксерська федерація (РЕКАЕВОХ), 

Європейська боксерська рада European Boxing Union (EBU в 1946. З 1963 увійшла 

в WBC), Північноамериканська боксерська федерація (САБА), Боксерська 

федерація країн Сходу і Тихоокеанського регіону (OPBF), Південноамериканська 

боксерська федерація (FEGUBOX). У 1990 р. створено і увійшло в WBC Східно-

Європейське бюро (ЕЕВВ), що у 1993 перетворено в Бюро СНД і Слов’янських 

країн. У 80-і роки з’явилися ще дві міжнародні асоціації: Міжнародна боксерська 

федерація (ІВF) у 1983 в Атлантік Сіті, і Всесвітня боксерська організація 

(World Boxing Organization) в 1980. У 1990 створена Всесвітня боксерська 

федерація - World Boxing Federation (WBF), орієнтована на країни Латинської 

Америки, що не потрапили в поле зору головних боксерських організацій. У якості 

самостійної боксерської організації давно існує впливова Нью-Йоркська атлетична 

комісія (NYAC), що самостійно розігрує титули чемпіонів світу. Вищим органом 

кожної профорганізації є Конгрес, на якому обирається Виконком. 
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Шлях у профі починається з аматорського рингу. Чимало прикладів, 

коли призери Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, ідучи в профі домагалися 

найвищих результатів: Джованні Бенвенутті, Ласло Папп, Флойд Паттерсон, 

Мухамед Алі, Джо Фрезер, брати Леон та Майкл Спінкс, Джорж Формен, Рей 

Леонард, Евандер Холіфілд, Леннокс Льюіс, Оскар де ла Хойа, Рой Джонс, 

Костянтин Цзю та інші. Кожна асоціація два-три разу в рік складає рейтинг 

боксерів-професіоналів з обліком їхніх спортивних результатів. Боксери, що входять 

у першу десятку найсильніших, одержують право претендувати на матч із 

чемпіоном світу за версією своєї асоціації. Боксер-професіонал, завоювавши титул 

чемпіона світу у своїй асоціації, може з дозволу Виконкому претендувати на титул 

чемпіона світу й в іншій асоціації. Наприклад, Мохаммед Алі, Эвандер Холіфілд, 

Майк Тайсон здобували чемпіонські титули по трьох Всесвітніх Асоціаціях. 

Популярність професійного боксу підтверджується тим, що найвищі  гонорари 

і доходи серед професіоналів інших видів спорту мають боксери. Серед них був 

Майк Тайсон з річним доходом більше 28 млн. доларів, Рей Шугар Леонард - 13 

млн., і тільки після них йдуть автогонщики і баскетболісти. 

Мухаммед Алі (Alі Muhammad), справжнє ім’я і прізвище Кассіус Клей 

(р.17.01.1942), американський боксер. Чемпіон Олімпійських ігор 

1960 р. у напівважкій вазі у 18 років. Кількаразовий чемпіон світу 

серед професіоналів (у 1964-74 рр.) у важкій вазі.  

На XVІІ Олімпійських іграх у Римі в 1/4 фіналу переміг по 

очках радянського видатного боксера Геннадія Шаткова (чемпіона 

Олімпійських ігор 1956 р. в 75 кг), а у фіналі переміг поляка Збігнєва 

Петшиковского (єдиний боксер 4-разовий чемпіон Європи) і став 

Олімпійським чемпіоном. При вазі 97 кг і зрості 192 см Мухаммед 

Алі на ринзі був надзвичайно легкий і рухливий. Йому належить 

вираз: "Пурхаю як метелик й жалю як бджола".  

У 1967 році відмовився служити у війську США на війні у Вьетнамі. На суді 

сказав: «Я у війську, що вбиває мирне населення, не служитиму». 

У плині 20 років його професійної кар’єри він був законодавцем мод на рингу. 

Його рідкі поразки, а їх було всього 5, вважалися випадковістю. У цілому, 

Мохаммед Алі провів 25 титульних чи відбіркових боїв, і це стало би рекордом, не 

було би Джо Луїса, у якого таких на один більше. А першу поразку він отримав у 

березні 1971 року, у Нью-Йорку від Джо Фрезера, якого за яскраво виражений 

силовий стиль кликали "чорним Марчіано". В квітні 1974 року відбувся матч-

реванш, який назвали «матчем сторіччя»: Фрезер був сліпий на одне око, а другим 

нічого не бачив від гематоми. Алі благав зняти рукавиці після 14 раунду, але коли 

взнав про відмову секундантів Фрезера продовжувати бій – втратив свідомість. 

30 жовтня 1974 року в Кіншасі відбувся бій за звання чемпіона світу між 

Джоржем Форменом, що був діючим чемпіоном, і претендентом Мухаммедом Алі. 

Цей бій фахівці вважають, як "найбільший і незабутній". "Сім раундів Алі 

невблаганно вів Формена до ефектної розв’язки. Його опонент підбирався до Алі, 

але все даремно. У середині восьмого раунду Алі провів обманливу комбінацію і 

різко ударив Формена в щелепу; той дивним чином зробив повний оборот, потім 

два-три кроки на  ногах, що підгинаються, і звалився на поміст Алі закінчив свою 

кар’єру на початку 80-х. У неповні 40 років його вразила хвороба Паркінсона.  
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На професійному рингу він провів 56 боїв, перемігши в 51, у 37 з них 

нокаутом.  

Майк Тайсон народився 30 червня 1966 р. Він виріс на 

вулицях Брукліну (Нью-Йорк), бетонне покриття яких служило 

ареною його перших поєдинків. "Коли мені було років біля десяти, 

я багато бився на вулиці", - згадує Майк. "Бився я заради бійки, без 

усякої на те причини. У цих бійках я, звичайно, одержував і свою 

частку шишок". Після однієї з таких бійок Майк потрапив у лихо і 

був відправлений у дитячу виправно-трудову колонію. Узагалі ж 

юний Майк був частим гостем таких закладів.  

Батька свого - алкоголіка Пасела Тайсона - Майк не знав, а коли хлопчику 

виповнилося 15 років, від раку вмерла і його мати Лорна. Опікунство над Майком 

оформив чудовий тренер, що виховав до цього абсолютного чемпіона світу Флойда 

Паттерсона і чемпіона світу Хоссе Торреса - Кас Д’амато. Він замінив юному 

Тайсону родину, намагався відгородити його від необдуманих вчинків і тренував у 

спортивному залі.  

Тайсон на аматорському рингу своєю твердою манерою ведення бою, 

незламною міццю і чудовими нокаутами захоплював публіку. Чого не можна було 

сказати про керівництво аматорського боксу. Вони обурювалися його 

"неспортивною" твердістю на рингу. У їхніх очах він виглядав вуличним забіякою, 

шибеником, що не визнає правил маркіза Куінсберрі і джентельменського мистецтва 

самооборони. Тайсон завжди ставив собі за мету нокаутувати суперника, що йому 

нерідко вдавалося. Глядачі шаленіли, коли його більш слабкі жертви падали на ринг 

як підкошені. Можливо через таку манеру ведення бою Тайсону не знайшлося 

місця в олімпійської збірний США 1984 року.  

У 1985 році Майк Тайсон переходить у професіонали. Він проводить бої 

один за іншим і в усіх здобуває перемоги. Тільки в плині першого року він провів 

15 боїв на професійному рингу. Тоді ж від пневмонії помер його названий батько 

Д’амато. У наступному році перемоги продовжуються, а 22 листопада в Лас Вегасі в 

другому раунді Майк посилає в нокаут Тревора Бербика і стає чемпіоном світу за 

версією WBC. Потім були перемоги над чемпіонами з версії WBA Бонком Смітом і 

за версією ІBF Тоні Таккером.  

Катастрофа гримнула 11 лютого 1990 року - на ринзі в Токіо у Матчі 

Тайсона з Бастером Дагласом. Ця поразка приголомшила Тайсона. Перший час він 

навіть не з’являвся в тренувальному залі. Але поступово він став приходити в себе і 

знову здобував перемоги.  

Тайсон був засуджений у лютому 1992 року ніби-то за згвалтування. 

Вийшов з в’язниці 25.03.1995 р.  

Повернувшись з місць позбавлення волі Майк Тайсон у 1996 році знову 

повертає собі титул чемпіона з версії WBA. Але подальші події затьмарюють 

спортивні досягнення Майка: бій з Евандером Холіфілдом з відкушуванням вуха – 

знову дискваліфікація. У січні 1999 року Тайсон нокаутував Френсіса Боту з ПАР, а 

в лютому знову потрапив у в’язницю за бійку. У наступному бої проти Орліна 

Норріса, Тайсон, після удару гонга, наніс супротивнику удар лівою знизу. Не 

очікувавши цього Норріс опинився на підлозі і при падінні пошкодив ногу. Судді 

були в розгубленості, а перед спортивним керівництвом штату Невада постало 
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питання - як діяти з Тайсоном цього разу? 29 січня 2000 року в Манчестері 

скандально відомий боксер-важкоатлет Майк Тайсон здобув перемогу над 

чемпіоном Великобританії Джуліусом Фрэнсісом. Але вся справа в тім, що з 21 

двобою, проведеного до цього Фрэнсісом, він програв у 7 і ніяк не годився для бою з 

Тайсоном.  

Триразовий чемпіон світу з боксу серед професіоналів у важкій вазі 

Евандер Холіфілд народився 19 жовтня 1962 року в штаті Алабама. Він був 

самою молодшою, восьмою дитиною в родині. Коли Евандеру виповнилося 4 роки, 

родина переїхала в Атланту штат Джоржия. Евандер відрізнявся м’яким характером 

і все ж таки у віці 8 років він прийшов займатися боксом у дитячий клуб "Уоррен 

Бойс", що знаходиться на південному сході Атланти. Саме тут почалася кар’єра 

великого спортсмена.  

У віці 16 років Холіфілд стає чемпіоном південно-східного 

регіону й одержує приз, як кращий боксер чемпіонату. У віці 19 

років Евандер представляв США на Пан-Американських іграх у 

Каракасі (Венесуела), де завоював срібну медаль. На наступний рік 

він став чемпіоном країни, а в 1984 році, виступаючи на 

Олімпійських іграх у Лос-Анжелесі, одержав бронзову медаль.  

Дебют Евандера Холіфілда на професійному ринзі пройшов 

15 листопада 1984 року. Він завдав поразки Лаіонелу Брайамсу. 

За всю кар’єру Холіфілда в професійному боксі тренери вміло 

використовували дві відмітні риси характеру Евандера: найвища 

спортивна майстерність і несприйняття грубої сили. У 1989 році Евандер стає 

чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC, завдавши поразку Майклу Доуксу, а 

25 жовтня 1990 року, після перемоги над Бастером Дагласом, він став абсолютним 

чемпіоном світу. Холіфілд утримував це звання до 13 листопада 1992 року, коли 

він потерпів поразку від Ріддіка Боуі. Але вже в листопаді 1993 року він перемагає 

Боуі в матчі-реванші і стає чемпіоном за версіями ІBF і WBA, а в квітні 1994 року 

втрачає ці титули в бої проти Майкла Мурера.  

Вінцем кар’єри Холіфілда став бій з Майком Тайсоном у 1996 році. Їхній 

перший бій повинний був пройти ще п’ять років тому, але під час тренувань Майк 

одержав травму, і зустріч перенесли. 9 листопада 1996 року Евандер перемагає 

Майка і повертає собі титул чемпіона з версії WBA. Йому пропонують провести 

матч-реванш і він погоджується: "Ця людина дала мені можливість побити його, і я 

даю йому такий же шанс". 28 червня 1997 року зломлений Тайсон повівся не 

спортивно, відкусив Холіфілду мочку вуха і був 

дискваліфікований. В останньому бої в листопаду 1999 року 

Евандер програв новому абсолютному чемпіону світу 

Ленноксу Льюісу. 

Леннокс Льюіс народився 2 вересня 1965 року у Вест 

Хемі (район Лондону, Англія). Коли Ленноксу виповнилося 

дванадцять років його родина переїжджає в Канаду, де Льюіс 

починає займатися боксом регулярно під керівництвом свого 

батька і тренера Арні Бохема. Однак не тільки в заняттях 

боксом процвітав Леннокс. Він показував відмінні результати в 

баскетболі, волейболі, американському футболі.  
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У 14 років Леннокс вирішує займатися боксом серйозно і його тренером стає 

старий друг його батька Кортні Шанд, з яким Льюіс у 1983 році стає чемпіоном 

світу серед юніорів і одержує путівку від Канади на Олімпійські Ігри 1984 року, 

що проходили в Лос-Анджелесі. Леннокс дійшовши до чвертьфіналу програє 

золотому медалісту цих Олімпійських ігор американцю Тарелу Біггсу і завойовує 

срібну медаль.  

Після Олімпійських Ігор 1984 року Льюіс відкидає будь-які пропозиції про 

перехід у професіонали, навіть не дивлячись на те, що йому пропонують солідний 

гонорар у півтора мільйона доларів, пояснюючи своє рішення тим, що він хоче 

стати Олімпійським чемпіоном на іграх 1988 року. 

Кульмінацією аматорської кар’єри Льюіса стала його перемога на 

Олімпійських Іграх, що проходили в Сеулі, де у фінальному двобої Леннокс 

нокаутує в другому раунді майбутнього Абсолютного чемпіона світу Рідіка Боу. 

Усього на аматорському рингу Льюіс провів 104 двобої, з яких 95 виграв, 

перемігши в 52 боях нокаутом.  

13 листопада 1999 року Леннокс Льюіс переміг Евандера Холліфілда і став 

першим з 1992 року Абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. 8 червня 2002 

року в "Pyramіd Arena", Мемфіс відбувся двобій, якого Льюіс чекав довгих сім 

років. Леннокс Льюіс нокаутом у восьмому раунді перемагає 36-літнього 

колишнього Абсолютного чемпіона світу Майка "Іron" Тайсона.  

21 червня 2003 року в Лос-Анжелесі Льюіс технічним нокаутом у 6-му раунді 

переміг українського боксера Віталія Кличко. Ця перемога не додала слави 

Ленноксу, тому що виграючи по ходу бою Кличко був знятий через найсильніше 

розсічення, отриманого ним у третьому раунді. З огляду на настрій болільників 

Льюіс дав попередню згоду на матч-реванш, але пізніше покинув бокс. 

Чемпіон Олімпійських ігор (1988), Чемпіон світу за версією WBC (1993 - 

1994), Чемпіон світу за версією ІBF (1995), Чемпіон світу за версією WBA (1999 по 

квітень 2001, з листопада 2001 - 2003), Чемпіон світу за версією ІBF (1999 - 2000), 

Чемпіон світу за версією ІBO (1999 по квітень 2001).  

 

3. Техніка і тактика боксу 

 

3.1. Класифікація техніки боксу 

Застосовуючи термін техніка боксу, ми розуміємо раціональне виконання 

рухів. Внаслідок розвитку упродовж багатьох років кулачного бою та боксу 

сформувалася загальновизнана техніка рухів, яка має назву типова, стандартна, 

або класична техніка. Індивідуальна техніка – це така, що складається в 

кожного боксера протягом багаторічних тренувань і відображає його 

індивідуальні морфо-фізіологічні та психічні властивості. 
Оволодіння технікою, тобто раціональними рухами – вміннями та навиками, 

відбувається у 3 етапи:  

1) ознайомлення з конкретним рухом;  

2) його вивчення (по частинах і вцілому); 

3) удосконалення рухового навику. 

Навик повинен бути стабільним (таким, що ніякі зовнішні фактори та 

перешкоди не заважають ефективному виконанню рухової дії) та варіативним. 
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Один і той самий прийом чи дія виконуються впевнено результативно за всяких 

умов: 

- під впливом втоми; 

- при переміщенні вліво, вправо, вперед, назад; 

- під впливом різних збиваючих факторів зовнішнього середовища 

(поведінка вболівальників, суперника, суддів, низька температура, незвичний ринг, 

місцевість тощо). 

Отже, техніка рухів боксера повинна бути стабільною і варіативною. Для 

цього і присвячуються етапи підготовки – стабілізації техніки вправи, та 

варіативного виконання рухів. 

Техніку рухів боксера класифікують на такі види дій: 

 бойова стійка (вихідне положення для дій): лівостороння, 

правостороння, фронтальна (типова та індивідуальна); 

 пересування: звичайне пересування, приставний крок, пересування 

стрибком (вперед, назад, вліво, вправо); 

 удари: прямий, збоку, знизу (лівою та правою руками) в голову і в 

тулуб; удари розрізняють короткі та довгі, під одноіменну та різноіменну ногу; 

 поєднання ударів: поодинокі, повторні, сполучення, комбінації, серії; 

 захисти: (а) за допомогою рук – підставка долоні, ліктя, плеча, 

передпліччя; відбив (вліво, вправо); блокування ударів; (б) за допомогою тулуба – 

ухил, нирок (вправо, вліво); (в) за допомогою ніг (відходи вліво, вправо, назад); (г) 

комбінований (з використанням рук, тулуба, ніг). 

 

3.2. Тактика. Індивідуальні манери ведення бою 

Під тактикою боксу розуміють мистецтво використання технічних засобів з 

врахуванням індивідуальних техніко-тактичних, морально-вольових та фізичних 

особливостей в бою із різними за стилем та манерою суперниками (Романенко М.І.). 

Інакше, це мистецтво ведення бою або ефективне ведення спортивної боротьби.  

Розрізняють тактику ведення бою на різних дистанціях. У боксі 

класифікують три дистанції: дальня, середня, ближня. Дальня дистанція 

передбачає виконання ударів з просуванням вперед (тобто суперники розташовані 

поза зоною ударів). Середня дистанція передбачає виконання різнотипних ударів без 

просування вперед (суперники розташовані в зоні ударів) і є проміжною між 

дальньою і ближньою. Ближня дистанція передбачає застосування коротких ударів 

та елементів боротьби при близькому розташуванні суперників. Отже, ведення бою 

проходить на відстані або на зближенні. 

Класифікують три форми ведення двобою: атакуюча, контратака у відповідь, 

контратака назустріч.  

Кожний боксер обирає собі таку манеру ведення бою, яка дає можливість 

ефективно діяти на рингу. Існують такі тактичні манери (стилі) ведення двобою: 

 боксер атакуючого стилю (переважно з поганою реакцією); 

 боксер контратакуючого стилю (з вчасною реакцією дій у відповідь або 

назустріч); 

 боксер-нокаутер (з «відточеним» ударом); 

 боксер-темповик (веде бій у високому темпі); 

 боксер-ігровик (будує бій на передбаченні дій і переграванні суперника); 
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 боксер-універсал (володіє усіма вище переліченими стилями). 

На Олімпійських іграх 2004 року всі боксери збірної Куби демонстрували 

універсальну манеру ведення бою. Переважно боксери-універсали стають 

чемпіонами значних змагань і демонструють високі спортивні результати у боксі. 

Тактичну підготовку у боксі слід проводити за такими етапами: 

1) ознайомитись з усіма манерами ведення двобою (на етапах початкової та 

попередньої базової багаторічної підготовки); 

2) вибрати ту манеру ведення бою, що більш властива індивідуальним 

особливостям конкретного боксера (на етапі спеціалізованої базової підготовки); 

3) на основі свого власного стилю ведення бою боксер переходить на 

універсальний стиль (етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей та 

збереження досягнень). 

 

4. Правила суддівства змагань з боксу. Визначення переможця 

В аматорському та професійному боксі є спільні правила і вимоги: 

 Правильні удари (наносяться серед-ручним суглобом кулаку тільки у 

дозволені місця – підборіддя і скули обличчя, передня верхня частина тулуба до 

поясу), неправильні удари («відкритою» рукавицею, тильними сторонами кулаку, а 

також по спині, нирках, потилиці, нижче пояса). 

 Ринг із розмірами сторони від 4,9 м до 6,1 м (на турнірах АІБА тільки зі 

стороною 6,1 м та поміст висотою 1 м). 

 Рукавиці: 10 унцій (284 г), 12 унцій (340 г). Одна унція = 28,35 г. (В 

аматорському боксі повинні відповідати кольору кута рингу – сині або червоні). 

 Бинти довжиною 2,5 м, шириною – 5 см (в аматорському боксі довжина 2,5 – 

4,5 м, ширина 5,7 см). 

 Одяг у аматорів – труси та майка будь-якого кольору, але пояс має 

відрізнятися (заборонено борода і вуса, пірсінг та аксесуари). Обов’язковий бандаж, 

захисний шолом (молодь та жінки), капа (назубник) – тільки не червоного кольору. 

У професіоналів з одягу – труси без майки, бандаж, капа.  

 Формула двобою в аматорському боксі: чоловіки та молодь – 3 раунди по 3 

хв., жінки та молодь – 4 раунди по 2 хв.; дівчата – 3 раунди по 2 хв.; юніори – 3 

раунди по 2 хв., дівчинки – 3 раунди по 1,5 хв. Припускаються бої 3-4 раунди по 3 

хв. Бої на 6 раундів заборонено. В професійному боксі раунд має 3 хв., кількість 

раундів – 4, 6, 8, 10, 12. 

 Вік учасників: в аматорському боксі дорослі (чоловіки та жінки) – 19-40 

роки, молодь та дівчата – 17-18 років, юніори та дівчата – 15-16 років. В 

професійному боксі з 19 років. 

 Вагові категорії: в аматорському боксі (дорослі): 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 

91, +91 кг; жінки та дівчата: 46, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81, +81 кг; юніори та 

дівчата: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, +80 кг. В професійному боксі 

(1кг=2,20 фунтів): перша щонайлегша 47,6 кг (105 фунтів), друга щонайлегша 49 кг 

(108 ф.), найлегша 50,8 кг (112 ф.), перша найлегша 52,2 кг (115 ф.), друга найлегша 

53,5 кг (118 ф.), перша напівлегка 55,3 кг (122 ф.), напівлегка 57,2 кг (126 ф.), перша 

легка 59 кг (130 ф.), легка 61,2 кг (135 ф.), перша напівсередня 63,5 кг (140 ф.), друга 

напівсередня 66,7 кг (147 ф.), перша середня 69,9 кг (154 ф.), середня 72,6 кг (160 
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ф.), друга середня 76,2 кг (168 ф.), напівважка 79,4 кг (175 ф.), перша важка 90,7 кг 

(200 ф.) по WBC,WBA та 86,2 кг (190 ф.) по IBF,WBO, суперважка – вище. 

 В аматорському боксі дозволено боксувати: глухим, німим, без пальця на 

руці (крім великого), без пальців на нозі (крім великого), з колінною повязкою (без 

металу чи пластику). 

При проведенні змагань з боксу дотримуються таких етапів: 

1) Створюється мандатна комісія, яка передбачає допуск учасників до змагань 

за такими ознаками: вік, вагова категорія, кваліфікація. У боксерів перевіряються 

документи, відповідність їх кваліфікації рівню змагань що проводитимуться, і 

відповідно до цього допускають (або не допускають) спортсменів до зважування; 

2) Перед зважуванням боксери проходять медичну комісію, на якій лікар 

здійснює медичний огляд, і «дає зелене світло» спортсмену ставати на вагу. Як 

тільки спортсмен пройшов процедуру зважування, він стає учасником змагань. На 

зважуванні йому пропонують тягнути номерок – жереб. Після зважування всіх 

боксерів відбувається жеребкування. 

3) Жеребкування в аматорському боксі здійснюється за олімпійською, рідше 

напіволімпійською системами. Олімпійська система передбачає вибування боксера 

зі змагань після першої поразки. За основу жеребу береться розподіл за числами, 

кратними числу 2, це – 2, 4, 8, 16, 32. Кількість учасників у ваговій категорії 

підводять до найближчого меншого з цих чисел. Наприклад у вазі наявні 6 боксерів: 

найближчим меншим є 4, тоді 6-4=2 (2 пари (4 особи) боксують в 1 день змагань 

починаючи від 1-го номеру по жеребу). Наприклад у ваговій категорії 4 особи: 4 

кратне 4, в 1-й день боксують всі. При кількості учасників 3: 3 кратне до 2, 3-2=1 (1 

пара (2 особи) боксує в 1-й день, 3-й по жеребу відпочиває). При кількості учасників 

5: 5 кратне 4, 5-4=1 (1 пара боксує в 1-й день, 3-5 номери відпочивають). При 

кількості боксерів 7: 7-4=3 (3 пари (6 осіб) боксують в 1-й день, номер 7 за жеребом 

відпочиває). При кількості 9: 9-8=1 (1 пара боксує в 1-й день, номери 3-9 

відпочивають). При кількості 15: 15-8=7 (7 пар (14 осіб) боксують в 1-й день, 15-й 

номер відпочиває). Напіволімпійська система передбачає вибування зі змагань 

після 2-ї поразки, але за основу жеребу береться олімпійська система. 

4) Визначення переможця в аматорському та професійному боксі відбувається 

по-різному. Але в обидвох видах є спільне: головний суддя (супервайзер), суддя в 

рингу – рефері (той хто слідкує за правилами ведення бою боксерами і керує 

двобоєм), судді збоку (ті, хто визначають переможця за підрахунком очок – див. 

нижче), секундант (помічник боксера). 

Раніше система суддівства в аматорському боксі передбачала підрахунок 

очок по суддівських нотатках. Зараз на всіх великих змаганнях (від 

республіканського рівня і вище) застосовують електронну систему визначення 

переможця двобою в аматорському боксі. Вона розроблялася з початку 70-х років 

минулого сторіччя в СРСР. Автори: І. Калімулін-начальник відділу боксу в 

спорткомітеті СРСР. Інженери: В.Дружинін, А.І.Кисельов, Алієв Агаджан Гула-

Огли (24.11.1937) м. Баку. Кандидат технічних наук (1970), професор (1984), ректор 

Азерб. ГІФК з 1987р. Почесний майстер спорту в 1964 р. (Почесним знаком 

нагороджували спортсменів, які упродовж 5 років підтверджували норматив 

майстра спорту СРСР. Постановою держкомспорту СРСР в 1986 р. цей почесний 

знак відмінений). Суддя ВК 1978, ЄАБА 1982, АІБА 1986. Автор електронного 
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пристрою для підрахування очок при суддівстві змагань з боксу (авторське 

свідотство № 1070583. 1.10.1983). На змаганнях обласного рівня як і колись 

використовується система суддівських нотатків (подібна до підрахунку очок у 

професійному боксі). 

У професійному боксі переможця двобою визначають за підрахунком очок по 

суддівських нотатках. В основу системи покладено підрахунок ефективних 

ударів поряд з дотриманням пріоритетів та критеріїв щодо присудження очок. 

Інструкція для судді збоку має такі пріоритети: 

1) Технічна та тактична перевага. Відповідь на питання: «Чий стиль 

домінував протягом раунду?»; 

2) Ефективність атакуючих дій. «Чистота» ударів, поєднаних із захистами. 

Пріоритет сильних ударів; 

3) Якщо боксери рівні по перших 2-х пріоритетах вище, тоді перевагу надають 

тому, в кого порушень менше – чистота боксу; 

4) Ефективність захисних дій. 

Підрахунок очок в раунді може бути: 10:10;10:9;10:8 – невелика перевага. 

Рахунок 10:7 або 10:6 – велика перевага (не може бути меншим ніж 10:6). 

 

5. Бокс як засіб фізичного виховання 

Бокс ефективно можна використовувати як засіб оздоровлення та фізичного 

розвитку – так званий boxing fitness (боксерська підготовка).  

Боксерський фітнес відноситься до засобів фізичного виховання, де рухи 

здійснюються з перемінною інтенсивністю й носять швидкісно-силовий характер. 

Під впливом раціональних занять розвиваються й удосконалюються не тільки всі 

рухові якості (сила, швидкість, витривалість, гнучкість, координаційні здібності: 

спритність, здатність зберігати стійку рівновагу, здатність до розслаблення м’язів, 

ритмічність, координованість), але і вдосконалюються вегетативні функції систем 

кровообігу, дихання, травлення, ЦНС. Ті, хто займаються, покращують свої 

морально-вольові і психологічні якості, культуру поведінки, сумлінність, 

патріотизм. 

Частота серцевих скорочень під час занять боксерським фітнесом не 

перевищує 130-180 уд./хв. Обсяг занять середній, тривалість 1,5-2 години. Всі 

фізичні навантаження виконуються на фоні підвищеного емоційного збудження (як 

правило із використанням музики). 

У тих, хто займається, підвищуються показники збудження й лабільності 

нервової системи. Під час систематичних занять боксерським фітнесом стають 

більш повільний (економічний) пульс і дихання, спостерігається зниження 

артеріального тиску. 

Отже, під час занять з боксерського фітнесу відбувається повноцінний 

фізичний і психологічний розвиток особистості. 

У світі розповсюджені різновиди боксерського фітнесу: Тае-бо Біллі Бленкса, 

бокс-аеробіка, фітобокс тощо. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бокс як вид спорту та засіб фізичного виховання: лекція з дисципліни Теорія і 

методика спортивних двобоїв. Спеціальність 017 Фізична культура і спорт, Рівень 

вищої освіти «бакалавр» (для студентів 1 курсу факультетів Фізичної культури і 

спорту та Педагогічної освіти, післядипломної освіти), кафедра Фехтування, боксу 

та національних одноборств, Нікітенко С.А. 2018. Boxing as a sport and a means of 

physical education. Lecture on discipline «The theory and methods of sports fighting». 

Nikitenko Serhii. 

 


