
НОРМИ ПОВЕДІНКИ 
 

Серед умов, необхідних для забезпечення успіху міжнародних заходів та змагань 
UWW, і для того, щоб забезпечити наш вид спорту аудиторією і репутацією, яку вона 
заслуговує, належна  організація і повага до правил є життєво важливими, але також є і 
третій елемент, який складається з поведінки всіх учасників на всіх рівнях. Це є в рамки 
дисципліни і справедливої гри, що сприяють нашому виду спорту і його благородній 
репутації в очах громадськості. Виходячи з вищенаведеного: 
 
1. Відповідно до Конституції UWW, заборонено будь-якому керівнику, посадовій особі, 
борцю,  або будь-якій іншій фізичній особі або члену асоційованої чи афілійованої федерації, 
яка бере участь у санкціонованому заході та / або в офіційному календарному змаганні  
(включаючи змагання, курси, семінари, конгреси, конференції та інші заходи), 
демонструвати, будь-якими засобами, свої політичні, расові, релігійні чи гендерні 
переконання, або переконання, які не мають відношення до цілей UWW. 
2. Ці ж особи зобов'язуються виконувати зобов'язання, що випливають з UWW Конституції, 
правила та положення, а також усі минулі та майбутні рішення та керівні положення про 
UWW. 
3. Вони також погоджуються вести себе гідно і шанобливо до всіх членів Бюро UWW, а також 
до чиновників, працівників, консультантів та спонсорів UWW. 
4. До будь-якого члена асоційованої або афілійованої федерації, який не дотримується цих 
правил, будуть вжиті дисциплінарні заходи відповідно до чинних нормативних актів. 
Норми, передбачені в цих правилах, не є вичерпними, а будь-яка поведінка вважається 
недоцільною, зневажливою, дискримінаційною, яка суперечить загальноприйнятним 
правилам доброї поведінки і буде санкціонована відповідно. Ці правила доповнюють Кодекс 
етики UWW та будь-які інші розпорядження UWW та правила.  
 

I. БОРЦІ 
 

- Будь-який борець, який не змагається на килимі, повинен знаходитися у секторі, 
визначеному  організаторами змагань для нього. 
Борець не має права підходити до килима, і займати місце, призначене для обслуговуючої 
адміністрації змагань. 
- Борці можуть розігрітися в передбаченому для цього приміщенні, а не навколо килимів. 
- Коли вони покидають роздягальні, то входять до зали і йдуть на килим  зі своїм тренером. 
- Борці повинні  носити трико для боротьби. Борці повинні носити трико в пропорції ¾ 
закритої частини тіла одягом від верху. До цього одягу не можна нічого додавати. Борці не 
можуть роздягатися перед глядачами. 
- Кожен борець повинен поважати правила змагань. 
- Після закінчення сутички, борці не мають права опускати плечові шлейки трико. Вони 
чекають результату в одягненому трико доки буде оголошений переможець . 
- До і після сутички борці потискають один одному руки. Вони також потискають руку 
арбітра. 
- Коли сутичка переривається, борець не повинен ні лежати ні присідати на килим, а  
залишатися в нейтральному куті (не в червоному, й не в  синьому). 
- Травмований  борець може лежати на краю килима лише під час лікування лікарем. 
- Борець повинен залишити килим разом  з тренером і повернутися до роздягальні. 
- Коли буде оголошено переможця, борці, учасники   наступної сутички можуть увійти до  
залу зі своїм тренером. 
- Тільки золотий медаліст має право святкувати свою перемогу на килимі; інші медалісти 
(срібло і бронза) не мають права відзначати свої перемоги на килимі. 
- Під час святкування золотого медаліста на килимі, можна користуватися тільки офіційним 
прапором країни (кольори та дизайн). Ні в якому разі  не можна цілувати прапор, класти його 



на долівку, та / або асоціювати його з невідповідними жестами чи поведінкою, а також не 
вчиняти мотивованих ознак політичного, релігійного або образливого характеру для 
аудиторії. 
- Інші медалісти (срібло та бронза) мають право махати своїми прапорами, лише після того, 
як вони вийшли з зони змагань і повинні дотримуватися тих самих вищезазначених норм. 
- Під час сутички,  або в кінці її, борець не може суперечити  рішенням арбітра інакше, ніж за 
допомогою процедури оскарження, як це передбачено правилами боротьби. 
- Борець, який відмовляється продовжувати змагання або виходити на подіум, буде 
дискваліфікований від змагань і його виступ не буде кваліфікуватися. 
- Борець  бере участь у змаганнях за власним бажанням. 
- Борець у змаганні представляє не лише себе, а більше він представляє свою країну і свою 
Федерацію, до яких він має певні обов'язки визнання і гордості, які повинні бути протягом  
всієї тривалості перебування на змаганнях. Це етика борця. 
- Коли медалі розподілені, чотири найкращі борці (переможець та 3 призери) повинні вийти 
на подіум охайними з причесаним волоссям і в спортивному костюмі в національних 
кольорах. 
- Під час заключного банкету борці, запрошені на цей вечір, повинні бути вдягненими в 
ділове вбрання  (костюм, сорочка і краватка) або їх національний костюм. Будь-який борець, 
який не відповідає зазначеному вище дрес-коду буде не допущений на урочистий захід. 
- Крім того, борці, які беруть участь у банкеті, повинні проявити високий ступінь дисципліни 
та у своїх промовах, коли їм буде надане слово, подякувати організаторам та тим, хто вітав 
борців за їх виступи. 
- У готелі борці повинні вести себе бездоганно, де б вони не були. Вони повинні 
переконатися, що світильники, усі прилади та обладнання  їхнього готельного номеру 
залишаються в тому  ж стані, в якому вони були, коли борці прибули. Рушники готелю не 
повинні виноситися з номера готелю. Будь-яке порушення цих рекомендацій шкодить честі і 
гідності UWW та спорту і  повинне нести штрафні санкції. Будь-яка поведінка, що суперечить 
вищенаведеним рекомендаціям, буде  розглядатися як дисциплінарне порушення і 
подаватись на розгляд до Дисциплінарної комісії UWW для прийняття відповідного  рішення. 
 

II. ТРЕНЕРИ 
 

- Тренер і масажист, які входять до залу, повинні бути одягнені в спортивні костюми. Інша 
форма одягу не дозволяється, шорти категорично забороняються. 
- Делегованим суддям на змагання, не дозволяється виступати в якості тренера або 
виконувати будь-яку іншу адміністративну  функцію за винятком керівника делегації. 
- Тренеру і масажисту дозволяється користуватися виключно рушником  і водою, наданим 
організатором. 
- Тренер і масажист, під час сутички повинні знаходитися на місцях, відведених для них, і 
спостерігати за своїм   борцем, але не мають права сперечатися з суддями,  або впливати на 
рішення судді на килимі, бокового судді або керівника килима. 
- Після закінчення сутички тренер і масажист виходять з залу разом з борцем. 
- Тренер не має права спілкуватися  з суддями. 
- Тренер і масажист можуть оглядати та лікувати борця на краю килима, лише тоді, коли їх 
запросить рефері. 
- Якщо одночасно змагаються декілька борців однієї національності,  активний борець може 
взяти на себе роль тренера, але йому доведеться поважати вимоги у всій їх повноті, 
включаючи вимоги навіть щодо одягу. 

Суворо забороняється тренеру проявляти себе публічно, самостійно або в групі. 
Висловлювати  несхвалення або незгоду  з яких-небудь причин щодо суддівства, 
регуляторних рішень, або конкретних рішень, що приймаються  UWW. 
Тренерам суворо забороняється вживати алкоголь. 



Будь-яке порушення цих правил і регуляторних процедур, які входять до нього, призведе до 
накладень суворих санкцій на винуватців, аж до пожиттєвої дискваліфікації. 

Будь-яка поведінка, яка не відповідає вищезазначеним правилам, буде розглядатися 
як дисциплінарне порушення і обов'язково призведе до дисциплінарних санкцій. 
 

III. СУДДІ 
 

Судді - це нейтральні особи, які виконують громадський обов'язок і не можуть виконувати 
нфякі інші обов'язки, окрім суддівських. 
- Суддя повинен бути одягнений відповідно до вимог UWW. 
- Судді сидять в секторі, визначеному для цієї функції, за межами килима. Суддям не  
дозволяється  ходити по залу. 
- Суддям суворо заборонено вигукувати інструкції борцям з цих місць. 
- Суддя йде на килим перед борцем. 
- На початку і в кінці сутички суддя потискає руки борцям. 
- Суддівська бригада не може обговорювати між собою сутичку після її закінчення. 
- Боковий суддя не має права виходити на килим, ані йти до столу керівника килима. Їх 
завданням є  підіймання карток відповідного кольору з відповідною оцінкою . 
- Коли керівник килима  консультується з суддею на килимі і боковим суддею, інші судді не 
повинні збиратися навколо стола керівника, якщо тільки вони не запрошені до цього. 
- Судді виходять з залу тільки опісля щоденних нарад, консультацій з керівником килима  і у 
випадку, коли суддівство заходу закінчилося. 

Крім того, судді повинні брати участь у церемонії оголошення переможців, 
залишаючись у своєму секторі до кінця церемонії закриття чемпіонату. 

Будь-який суддя, який покидає захід  до закінчення церемонії без поважної причини 
або дозволу, буде покараний. 

Будь-яка поведінка, яка порушує зазначене вище, буде розглядатися як 
дисциплінарне порушення. Санкції будуть застосовуватись під час змагань, і рефері, який 
порушив дисциплінарний кодекс, може бути понижений до нижчої категорії. 

Більше того, судді, які погоджуються працювати на змаганнях, повинні бути в 
ідеальному фізичному стані здоров'ї. За запитом Президента UWW або його / її представника 
може призначатися медичне обстеження медичною служби UWW. Будь-яка особа, яка 
оскаржить цей обстеження, або відмовиться від нього, буде негайно виключена зі змагань. 

Крім того, суворо заборонено арбітрам вживати алкоголь під час змагань. Будь-яке 
порушення  судді UWW, яке завдає шкоди етиці нашого спорту та гідності UWW, буде суворо 
санкціоноване. Санкція може бути настільки жорсткою, що може накладатися довічно.  
 

IV. КЕРІВНИК КИЛИМА 
 
- Дає старт сутичці зі свого місця. 
- Керівники ніколи не дають першими бали, а оцінюють дію борців останні. 
- Вони не повинні привертати увагу арбітра до порушення, стукаючи по столу, а лише 
кинувши відповідний синтетичний об'єкт на килим. 
- Суперечливі питання вирішуються за погодженням з суддями, які запрошуються на мат 
стіл голови. 
- Керівник килима повинен зауважити всі невідповідності і, після кожної сутички, повинен 
проконсультуватися з суддями, які працюють на одному килимі і дати будь-який коментар, 
який є необхідним. 
- Керівник килима дотримується  того ж дрес-коду, що й інші судді. 
- Керівник килима, в кінці сутички, повідомляє суддю, хто переможець. 
 
 
 



 
 

IV. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

- Лікарі команди залишаються на місцях, відведених для них, і не повинні ходити по залу. 
- Вони можуть супроводжувати борця, з тренером, до краю килима. У цьому випадку 
масажист не приймає участі (максимум 2 особи мають право супроводжувати борця). 
- Лікарі та медичний персонал не можуть наблизитися до килима, якщо суддя не попросить 
їх це зробити. 
- Окрім призначених на  змагання лікарів, лікування може проводити лікарська команда 
борця. 
- Остаточне рішення про те, чи може травмований борець продовжувати змагання, 
приймається  лікарем, акредитованим UWW (або головним лікарем, де не призначено лікаря 
UWW), та повідомляється рефері. 
- Тільки одна особа (тренер, масажист або лікар) з команди травмованого борця може 
допомагати лікарю призначеному на змагання. 
- Лікар не може давати інструкції борцю під час сутички; голос лікаря не повинен звучати під 
час сутички. 
Порушення цих вимог призведе до накладання санкцій. 
 

V. ФОТОГРАФИ ТА ВІДЕООПЕРАТОРИ 
 

- Діяльність фотографів та операторів відео зйомки обмежується територією, яка призначена 
для них. 
- їм не дозволяється втручатися в роботу журі, суддівської комісії UWW, або Бюро UWW. 
- Фотографам і операторам на краю килима не дозволяється давати вказівки 
борцям. 
- Фотографам не дозволяється сперечатися з суддями чи офіційними особами. 
Санкції будуть вживатися, якщо ці правила не будуть дотримуватися, та будуть включати  
попередження або виключення з сектору для фотографів. 

 
VI. КЕРІВНИКИ КОМАНД 

 
- Організатори зобов'язані резервувати місця для керівників команд. 
- Керівники команд не повинні сидіти навколо килимки. 
- На технічній конференції перед кожною подією та жеребкуванням повинні бути присутніми 
керівники команд. 
Керівників  команд просять повідомити своїх конкурентів, арбітрів і тренерів про ці правила 
щодо їх поведінки під час змагань. 
Національні федерації відповідають перед UWW за те, щоб їх члени дотримувалися цих 
правил. Всі порушення будуть покарані. 
 

VII. ЧЛЕНИ БЮРО UWW 
 

Членами Бюро є найвищі посадовці, які обрані до  UWW. Їхня функція є постійною у 
організації боротьби. Вони повинні бути постійним прикладом моральності та гідності. За 
їхньою поведінкою, стилем одягу  і мовою вони повинні бути ввічливими і зрозумілими. 
Вони ніколи не повинні приймати рішення, яке йде врозріз з Конституцією, правилами та 
положеннями UWW. Будь-які питання, які не включено до текстів цих нормативних актів, 
повинні бути переглянуті Бюро UWW. 

Члени Бюро повинні ставити інтереси UWW та спортивної  боротьби вище власних та 
вище їхніх національних федерацій, яких вони не представляють. 



Вони не можуть використовувати репутацію або повноваження UWW, які вони 
представляють, для комерційних або приватних цілей. Вони повинні поважати 
конфіденційність обговорень і рішень, власності та інформації UWW. 
 

VIII. ДИСЦИПЛІНАРНА ПРОЦЕДУРА 
 

Всі філії UWW, всі члени UWW (члени Бюро, борці, тренери, судді, лікарі, допоміжні 
медичні працівники, керівники) погоджуються зі своєю прихильністю лише до спортивних  
апеляцій до  UWW в першу чергу, а вже потім до  CAS (вищого спортивного арбітражу) для 
подальшої апеляції, тільки в тому разі,  коли всі можливості апеляції були вичерпані. 

UWW в питаннях, що стосуються суддівства, не визнає державну юрисдикцію країни. 
UWW забезпечує застосування санкцій до одного зі своїх членів, використовуючи всі 

відповідні кошти. 
Крім того, для забезпечення моральної і особистої недоторканності борців, суддів, 

тренерів, лідерів національних Федерації, а також членів Бюро UWW, перед накладенням 
яких-небудь санкцій, будуть відкрито дебатувати, для забезпечення того, щоб відповідач міг 
пояснити обставини, пов'язані з відповідними фактами. 

Під час розгляду Бюро UWW   будь-якої скарги борця, тренера, судді або керівника, 
відповідно до процедури, викладеної в правилах, будь-яка індивідуальна або групова 
демонстрація оцінки дій Бюро заборонена. 

Дисциплінарні процедури будуть проводитися стосовно будь-якого, хто порушує ці 
правила. 


