
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Дорогі учасники ігор! 
 
Незабаром ви відправитесь на яскраву подію, яку чекали 

вболівальники та любителі єдиноборств усього світу. І головними 
героями на Всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів у 
Будапешті станете саме ви. Знаю, підготовка до виступів такого 
рівня завжди нелегка праця. Вона вимагає завзятості, сили волі і 
характеру, зібраності і концентрації. Це справжнє випробування не 
лише для вас, а й для тих, хто завжди вас підтримує – рідних, 
наставників, друзів.  

Залишився останній етап, але найважчий. Здолавши його, ви 
неодмінно станете великими спортсменами. Ми всі віримо у ваше 
прагнення гідно захистити спортивну честь своєї країни на цих 
престижних змаганнях. А нагородою за високу самовіддачу 
послужить корисний досвід, який дозволить вам подолати нові 
виклики як в спорті, так і у житті, отримати визнання і повагу 
оточуючих.  

Упевнено йдіть до своєї мети, чесно виборюйте нагороди і 
нехай вам щастить.  

Разом з вами Україна переможе! 
    
 
Заступник Міністра освіти і науки України, 
президент Української федерації  
учнівського спорту     Роман Греба 
      

Шановні друзі! 
 
 Єдиноборства мають багатовікову історію і стали невід’ємною 

частиною олімпійського руху, відображенням національних і 
культурних традицій тих країн, де вони зародилися і розвивалися.  

Сьогодні вони є не лише спортом, але й стилем життя для 
мільйонів людей в усьому світі, за своєю суттю – цілою філософією, 
що дозволяє повірити в себе, стати гармонійно розвиненою, 
сильною, відповідальною людиною. 

Кожен вид бойових мистецтв має свої техніку та правила, але 
всіх їх об’єднує одне: справедливу перемогу здобуває дійсно 
найсильніший. Результат поєдинку вирішують не щасливий випадок 
чи командна майстерність, а воля спортсмена, особисті якості та 
мужність. На рингу, на килимі, на татамі тільки ти і твій противник.  

І стати кращим у безкомпромісній і чесній боротьбі – це 
найбільша нагорода для професійного спортсмена.  

Цього вам щиро бажаю! 
  
 

 
Президент Національного  
олімпійського комітету України, 
Олімпійський чемпіон     Сергій Бубка 
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Дорогі юні спортсмени! 
 

Радий щиро привітати з яскравою спортивною подією у 
вашому житті – Всесвітніми іграми з єдиноборств серед школярів!  

Вирушаючи до Будапешта, кожен із вас робить перший і 
вкрай відповідальний крок до своєї мрії. Це чудова можливість 
спробувати свої сили, знайти нових друзів, отримати корисний 
досвід та цікаві знання. Бажаю вам у найвідповідальнішу хвилину не 
впасти духом, і згадати, що вас підтримують батьки, наставники, 
друзі і багатомільйонна армія вболівальників. Ви вже можете 
вважати себе найкращими в країні, тепер вам випала нагода 
довести, що ви найкращі у світі.   

Нехай ця спортивна подорож стане успішною та щасливою! 
Будьте сильними і ніколи не зупиняйтесь на досягнутому, працюйте 
над собою і рухайтесь тільки вперед! 
  
 

Голова 
Комітету з фізичного виховання  
та спорту МОН      Вадим Стеценко 

 

 

 

 

 

 

 

    

Інформаційна довідка про Угорщину 
 
Угорщина – країна, де хлюпоче блакитний Дунай і рясніє 

вітрильниками найбільше озеро центральної Європи Балатон, де 
росте паприка і цілий рік квітнуть лотоси Хевиза, де доброзичливі 
місцеві жителі не втомлюються пригощати тих, хто подорожує, 
димлячим гуляшем і солодким ретешем. Угорщина вважається 
батьківщиною сірників і кубика Рубіка, кулькових ручок і кінескопа, 
кольорового телебачення і звукозапису, а також складної мови з 25 
відмінками – особливої гордості угорської нації.  

 
Географічне положення. Угорщина розташована в Центральній 

Європі в басейні Карпат. Максимальна відстань з півночі на південь - 
268 км, зі сходу на захід – 528 км. На півночі межує зі Словаччиною, на 
північному сході - з Україною, на сході – з Румунією, на півдні – з 
Сербією (республіка в складі Нової Югославії), Хорватією і Словенією, 
на заході – з Австрією. Площа країни – 93030 км кв. 

 
Клімат і погода. Прогноз погоди в Угорщині має рідкісну 

властивість – щоразу приємно дивувати. Помірно континентальний 
клімат з м’якою зимою і теплим ласкавим влітку створює прекрасні 
умови для поїздки в країну в будь-який час року. Безпосередній вплив 
на погоду в Угорщині надає і її вдале географічне розташування. 
Країна відрізняється перед захищеністю від холодних атлантичних 
вітрів хребтів Карпат і Альп. Весь рік погода в Угорщині відрізняється 
стабільністю і спокоєм. Істотні температурні перепади не 
спостерігаються. Найспекотніший місяць у році – липень, 
найхолодніший – січень. 

Прогноз погоди на червень: 
 

Місто Днем, °C Вночі 

Будапешт +26 +15 

 
Мова. Угорська мова – одна з найважчих для вивчення у світі. 

Належить до фінської групи і фіно-угорської сім’ї мов. Цікаво, що  
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угорська мова має мінімальну кількість запозичених та 
інтернаціональних слів, володіє унікальною фонетикою голосних.   

 
Релігія. В країні налічується близько 260 культових організацій і 

релігійних об'єднань, що охоплюють своїм впливом 74% населення. 
Серед віруючих 73% складають католики і греко-католики, 22% - 
реформати і протестанти інших напрямків, 4% - євангелісти 
(лютерани). Близько по 0,2% налічують баптисти, православні, іудеї. 
Існує незначна буддистська громада. 

 
Часовий пояс. Уся територія Угорщини знаходиться в 

середньоєвропейському часовому поясі і на одну годину 
випереджає час за Гринвічем (GMT +1). Влітку Угорщина переводить 
стрілки годинника на літній час, він триває з останньої неділі березня 
до останньої суботи жовтня. Щодо київського часу: і літній, і зимовий 
час відстає на 1 годину. 

 
Грошова одиниця. Національна валюта Угорщини – форинт 

(міжнародне позначення – HUF, всередині країни – Ft), що дорівнює 
100 філерам. В обігу монети по 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 форинтів і 
банкноти по 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 і 20 000 форинтів. 
Обмін валюти рекомендується робити тільки в офіційних обмінних 
пунктах, довідку про обмін валюти необхідно зберігати до виїзду з 
країни.  

 
Їжа та кулінарія. Сьогодні в угорській кулінарії представлено 

все розмаїття традицій регіону. Саме тут народився рецепт найбільш 
відомого супу «гуляш». Досить популярними стравами також є пряні 
млинців з начинкою з телятини, які зазвичай подаються в якості 
закуски, а також курячий паприкаш. Його готують з курки, цибулі, 
часнику, грибів, помідорів, рослинного масла, сухого білого вина, 
сметани, перцю, солі і меленої червоної паприки. Серед десертів 
варто відзначити торт «Добош» (бісквіт, прослоєний вершково-
шоколадним кремом і покритий тонким шаром хрусткої карамелі) 
та ретеш – угорський штрудель, для якого використовують 
спеціальне тісто з великою кількістю клейковини. 

 
 

Будапешт. Будапешт – одне з найкрасивіших міст на Дунаї, що 
займає гідне місце в ряду європейських столиць завдяки наявності 
цінних пам’яток історії та архітектури. Відомий великою кількістю 
термальних джерел, з яких щодня виходить на поверхню більше 70 
мільйонів літрів термальної води. Визначні пам’ятки Будапешта 
знаходяться у центральній частині міста. Це Будайські пагорби і 
однойменна фортеця. Рибальський бастіон є однією з частин будівлі. 
Піднявшись на нього, можна насолодитися видом Дунаю і самого 
міста. Серед цікавих пам’яток варто відзначити будівлю угорського 
Парламенту. На його фасадній частини встановлено 88 красивих 
скульптур видатних людей країни, а біля входу розташовані величні 
леви.  

Місто може похвалитися величезною кількістю затишних 
ресторанчиків, галасливих барів або клубів, а також всіляких 
кав'ярень і бістро 

 
Електрика. Напруга в електромережі становить 220, частота – 

50 Гц. Розетки стандартні європейські, із заземленням. 
 
Телефони. 
Швидка допомога: тел.104 
Поліція: тел. 107 
Пожежна охорона: тел. 105 
 
Корисні поради. При зустрічі прийнято міцне, тепле і 

однократне (у чоловіків) рукостискання. Жінки тиснуть руку м’якше. 
Під час спілкування пам’ятайте, що для угорців є прийнятні і 

неприйнятні для обговорення з іноземцем теми. До прийнятним 
можна віднести такі теми: культура Угорщини (її добре б вивчити 
попередньо); угорська кухня і вина; сім’я, а особливо діти. Однак не 
варто починати розмову на особисті теми: робота, зарплата, 
сімейний стан, здоров’я; порівняння між угорцями та їх 
слов’янськими сусідами. Для жесту прощання підніміть праву руку 
долонею назовні, з притиснутими пальцями. 

Попри те, що в Угорщині протікає ріка Дунай, місцеві жителі не 
плавають влітку. Ця річка вважається дуже брудною, не придатною  
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для купання. У Будапешті, наприклад, немає жодного міського пляжу 
з виходом до Дунаю. Зате багато пляжів з плавальними басейнами, 
водними гірками, а також термальних купалень з басейнами на 
відкритому повітрі. 

 
Інформаційна довідка 

про Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів Combat 
Games 

Будапешт, 16–21 червня 2019 
 
У 2015 році в Іспанії в рамках проекту Андалузького 

Університету пройшли змагання під девізом «Боротьба – за мир». 
Через два роки, 2017, в Індії (м. Агра) відбулися перші змагання ISF 
World School Combat Games у новому форматі. До них увійшли: 
боротьба, дзюдо, карате і тхеквондо. 227 спортсменів і спортсменок 
із 6 країн світу взяли участь у змаганнях в Індії.   

З 16 по 21 червня 2019 року в м. Будапешт (Угорщина) 
відбудуться ІІ Всесвітні ігри з єдиноборств серед школярів під егідою 
Міжнародної федерації учнівського спорту (ISF). ISF – визнаний 
Міжнародним олімпійським комітетом лідер розвитку учнівського 
спорту в світі. 

У цьогорічних Combat Games візьмуть участь 18 країн світу з 
Північної та Південної Америк, Африки, Європи та Азії.  

До збірної України увійшли 74 учнів, які представляють 50 
закладів загальної середньої освіти з сімнадцяти областей України та 
міста Київ. До складу команди увійшло 15 тренерів та 5 суддів з видів 
спорту. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кількісний склад збірних команд України з видів спорту 
 

Вид спорту 
Кількість 
учасників 

Стать Рік народження 

Боротьба 
вільна 

20 
юнаки, 
дівчата 

2004–2006 

Боротьба 
греко-
римська   

10 юнаки 2004–2006 

Дзюдо 16 
юнаки, 
дівчата 

2002–2004 

Карате 15 
юнаки, 
дівчата 

2001–2002–2003 

Тхеквондо 
ВТФ 

13 
юнаки, 
дівчата 

2001–2002–2003 
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Склад збірних команд України з видів спорту 
на участь у Всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів 

ISF World School Combat Games 
 

БОРОТЬБА ВІЛЬНА 
 

ПОЛЬСЬКА АНАСТАСІЯ (Дніпропетровська обл.) 
Вага – 33 кг. 
Народилася 29 червня 2006 р.  
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ОНУФРІЄВА СНІЖАНА (Івано-Франківська обл.) 
Вага – до 36 кг. 
Народилася 18 листопада 2004 р.  
Чемпіонат Європи – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
БОНДАР ОЛЕКСАНДРА (Рівенська обл.) 
Вага – до 39 кг. 
Народилася 20 червня 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ТЄЛЄГІНА АННА (Хмельницька обл.) 
Вага – до 42 кг. 
Народилася 30 жовтня 2005 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
МУХАМЕД АМІНА (м. Київ) 
Вага – до 46 кг. 
Народилася 17 квітня 2005 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 

 
КАРБОВСЬКА АННА (Хмельницька обл.) 
Вага – до 50 кг. 
Народилася 5 лютого 2005 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
ПАХНЮК ЮЛІЯ (Івано-Франківська обл.) 
Вага – до 54 кг. 
Народився 28 грудня 2004 р.  
Чемпіонат України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
БОНДАР ІРИНА (Житомирська обл.) 
Вага – до 58 кг. 
Народився 16 березня 2004 р.  
Чемпіонат України – 9 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
РОМАЩЕНКО АРІНА (Харківська обл.) 
Вага – до 62 кг. 
Народився 31 березня 2005 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
ЗАБЛОЦЬКА ІРИНА (Вінницька обл.) 
Вага – до 66 кг. 
Народився 17 квітня 2004 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
ОКСЕМ АРТЕМ (Полтавська обл.) 
Вага – до 38 кг. 
Народився 1 лютого 2006 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
ОЛЕКСІЄНКО БОГДАН (Полтавська обл.) 
Вага – до 41 кг. 
Народився 26 березня 2006 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
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ДІЯК ІГОР (Львівська обл.) 
Вага – до 44 кг.  
Народився 31 серпня 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ЮСОВ ТИМУР (Полтавська обл.) 
Вага – до 48 кг. 
Народився 25 травня 2005 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
БУРЛАЧЕНКО АРТУР (Дніпропетровська обл.) 
Вага – до 52 кг. 
Народився 11 липня 2005 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
САВИЧ ВЛАДИСЛАВ (Херсонська обл.) 
Вага – до 57 кг. 
Народився 22 жовтня 2004 р.  
Гімназіада України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
РОВІНЕЦЬ ВОЛОДИМИР (Хмельницька обл.) 
Вага – до 62 кг. 
Народився 3 травня 2004 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ЄФТЄНІ МИХАЙЛО (Одеська обл.) 
Вага – до 68 кг. 
Народився 6 грудня 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 

 
ЧЕРНЕНКО ЯРОСЛАВ (Київська обл.) 
Вага – до 75 кг.  
Народився 4 серпня 2004 р.  
Чемпіонат України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
РУДЕНЮК ВАДИМ (Хмельницька обл.) 
Вага – до 85 кг. 
Народився 6 травня 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА 
 

ДЕМ'ЯНОВСЬКИЙ ДМИТРО (Сумська обл.) 
Вага – до 38 кг. 
Народився 6 серпня 2006 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 2 місце. 
 
ЯЦЕНКО РОМАН (Київська обл.) 
Вага – до 41 кг. 
Народився 10 грудня 2005 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
КУЛІШ ЄГОР (Запорізька обл.) 
Вага – до 44 кг. 
Народився 8 червня 2005 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
ШКОЛЬНИЙ ОЛЕКСАНДР (Одеська обл.) 
Вага – до 48 кг. 
Народився 3 липня 2004 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
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ХАРЧЕНКО ДЕНИС (Сумська обл.) 
Вага – до 52 кг.  
Народився 24 квітня 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ХУДЖАДЗЕ ІМЕД (Сумська обл.) 
Вага – до 57 кг. 
Народився 3 серпня 2004 р.  
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ФІРСОВ ГЛІБ (Донецька обл.) 
Вага – до 62 кг. 
Народився 19 травня 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ПАШАЄВ РАМАЗАН (Харківська обл.) 
Вага – до 68 кг. 
Народився 24 квітня 2004 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ЦИБАНЄВ ІВАН (Донецька обл.) 
Вага – до 75 кг. 
Народився 6 липня 2004 р.  
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
ГОЛОВАТИЙ МАКСИМ (Донецька обл.) 
Вага – до 85 кг. 
Народився 27 листопада 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 

 
ДЗЮДО 

  
ЗАСУЛЬСЬКА ЮЛІЯ (Сумська обл.) 
Вага – до 40 кг. 
Народилась 4 лютого 2004 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
ГАВРИЛЯК МАР'ЯНА (Запорізька обл.) 
Вага – до 44 кг. 
Народилась 28 серпня 2003 р.  
Чемпіонат України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
ПОЛЯКОВА МАРІЯ (м. Київ) 
Вага – до 48 кг. 
Народилась 5 листопада 2004 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
КУЧАВА ІЯ (м. Київ) 
Вага – до 52 кг. 
Народилась 7 січня 2004 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
  
ПЩУЛКОВСЬКА ІРИНА (Запорізька обл.) 
Вага – до 57 кг. 
Народилась 31 березня 2004 р.  
Чемпіонат України – 5 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
ЄРМАК ДІАНА (Запорізька обл.) 
Вага – до 63 кг. 
Народилась 15 серпня 2002 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 2 місце. 
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ЗІНЬКЕВИЧ АНАСТАСІЯ (Запорізька обл.) 
Вага – до 70 кг. 
Народилась 11 липня 2002 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 
місце. 
 
СЕМЕНЧЕНКО КАТЕРИНА (м. Київ) 
Вага – +70 кг. 
Народилась 15 червня 2004 р.  
Чемпіонат Україна – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
КОРЧОВИЙ АРТЕМ (Київська обл.) 
Вага – до 50 кг. 
Народився 8 вересня 2002 р.  
Чемпіонат України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ШУГАЛЄЄВ АНТОН (м. Київ) 
Вага – до 55 кг. 
Народився 25 квітня 2002 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 5 
місце. 
 
ДЕМБОВСЬКИЙ БОГДАН (Київська обл.) 
Вага – до 60 кг. 
Народився 18 жовтня 2002 р.  
Чемпіонат України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ГОНЧАРКО ЄВГЕН (Одеська обл.) 
Вага – до 66 кг. 
Народився 1 серпня 2003 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 

  
КОЧЕТКОВ ДАНИЛО (Донецька обл.) 
Вага – до 73 кг. 
Народився 19 березня 2003 р.  
Гімназіада України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 2 місце. 
 
БОНДАР СТАНІСЛАВ (Одеська обл.) 
Вага – до 81 кг. 
Народився 3 жовтня 2002 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 3 місце. 
 
КРОХМАЛЬЄВ РОМАН (Запорізька обл.) 
Вага – до 90 кг. 
Народився 18 вересня 2003 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Сombat Games» – 1 місце. 
 
ЩЕРБА ІВАН (м. Київ) 
Вага – +90 кг. 
Народився 2 квітня 2003 р.  
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
 

КАРАТЕ 
 

КУМІТЕ 
 
ПАНЧУК АРІАДНА (Одеська обл.) 
Вага – до 48 кг. 
Народилася 18 вересня 2003 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
АНТОНЮК АНАСТАСІЯ (Чернівецька обл.) 
Вага – до 53 кг. 
Народилася 21 листопада 2003 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
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БАЗЕЛЮК ОКСАНА (м. Київ) 
Вага – до 59 кг. 
Народилася 21 лютого 2002 р.  
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
МОВЧАН ЛОЛІТА (Одеська обл.) 
Вага – +59 кг. 
Народилася 12 листопада 2002 р.  
Чемпіонат України – 5 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ФІЛІПОВ СЕРГІЙ (м. Київ) 
Вага – до 55 кг. 
Народився 12 березня 2002 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ШЕВЧЕНКО ВІКТОР (Миколаївська обл.) 
Вага – до 61 кг. 
Народився 15 грудня 2003 р.  
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ПАЩЕНКО ОЛЕГ (Сумська обл.) 
Вага – до 68 кг. 
Народився 10 грудня 2002 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ГВЕЛІСІАНІ АКАКІЙ (Чернівецька обл.) 
Вага – до 76 кг. 
Народився 3 січня 2002 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 

 
БІРЮКОВ ВЛАДИСЛАВ (м. Київ) 
Вага – +76 кг. 
Народився 7 жовтня 2003 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 

КАТА 
 

ГУСЄВА ДАР'Я (Донецька обл.) 
Народилася 12 грудня 2002 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
ІЛЬЇНА КСЕНІЯ (м. Київ) 
Народилася 10 вересня 2003 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 2 місце. 
 
ЗОЛОТУХІНА АНТОНІНА (Чернівецька обл.) 
Народилася 17 січня 2004 р.  
Гімназіада України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 3 місце. 
 
ЧАБАНОВ БОГДАН (Донецька обл.) 
Народився 26 квітня 2003 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
КИРІЙ-ФЕДОСЕНКО ДЕНИС (м. Київ) 
Народився 9 листопада 2003 р.  
Чемпіонат України – 3 місце. 
Гімназіада України – 2 місце. 
 
БОРДЮЖАН ВІКТОР (Чернівецька обл.) 
Народився 13 лютого 2002 р.  
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 3 місце. 
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ТХЕКВОНДО ВТФ 
 

КЕРУГІ 
 

НАГУРНА ВІКТОРІЯ (Київська обл.) 
Вага – до 44 кг. 
Чемпіонат України – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ХОБТАР СОФІЯ (Хмельницька обл.) 
Вага – до 49 кг. 
Народилася 28 квітня 2002 р. 
Чемпіонат України – 2 місце. 
Гімназіада України – 1 місце. 
Всесвітня Гімназіада – 3 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
СІКОРСЬКА СОФІЯ (Хмельницька обл.) 
Вага – до 55 кг. 
Народилася 19 вересня 2003 р. 
Чемпіонат України – 1 місце. 
Гімназіада України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ЛІПАТОВА ЮЛІЯ (Одеська обл.) 
Вага – до 63 кг. 
Народилася 12 червня 2003 р. 
Чемпіонат України – 1 місце. 
Гімназіада України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
ГЕРАСИМЕНКО ЄЛИЗАВЕТА (м. Київ) 
Вага –+63 кг. 
Народилася 2 січня 2003 р. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 

 
ТОРОПОВ ОЛЕКСАНДР (Запорізька обл.) 
Вага – до 48 кг. 
Народився 29 вересня 2003 р. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
ФУНКЕНДОРФ ВЛАДИСЛАВ (Харківська обл.) 
Вага – до 55 кг. 
Народився 13 серпня 2002 р. 
Чемпіонат України – 2 місце. 
Всесвітня Гімназіада – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
ГАЙДАР АРТЕМ (Харківська обл.) 
Вага – до 63 кг. 
Народився 27 липня 2002 р. 
Чемпіонат України – 2 місце. 
Гімназіада України – 1 місце. 
Всесвітня Гімназіада – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
  
ЄРКО ОЛЕКСАНДР (м. Київ) 
Вага – до 73 кг. 
Народився 12 січня 2004 р. 
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
ЧЕРНОВ ДЕНИС (Харківська обл.) 
Вага – +73 кг. 
Народився 7 липня 2004 р. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
 
  ПУМСЕ 

 
ПОЛЯНСЬКИЙ ДАВИД (Київська обл.) 
Індивідуальні традиційні пумсе 
Народився 22 березня 2004 р. 
Чемпіонат України – 2 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 місце. 
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КНЯЖЕВ МИХАЙЛО (Дніпропетровська обл.) 
Індивідуальні вільні пумсе; парні вільні пумсе 
Народився 19 вересня 2003 р. 
Чемпіонат світу – 3 місце. 
Чемпіонат Європи – 2 місце. 
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце. 
 
КОВАЛЬ МИРОСЛАВА (Дніпропетровська обл.) 
Індивідуальні традиційні пумсе; індивідуальні вільні пумсе;  
парні вільні пумсе 
Народилася 25 cічня 2002 р. 
Чемпіонат Європи – 2 місце. 
Чемпіонат України – 1 місце. 
Всеукраїнські ігри школярів з єдиноборств «Combat Games» – 1 
місце 
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