Тема. Національні бойові мистецтва
Бойовий гопак - українське бойове мистецтво, відтворене на початку 90-х років на основі елементів
традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях, та власного досвіду дослідника бойових
мистецтв львів'янина Володимира Пилата, який зауважив, що популярні серед козаків українські танці,
особливо гопак та метелиця, містять багато елементів, схожих на бойову техніку.
Йдеться про різноманітні підсікання, удари ногою в стрибку, "присядки", "повзунці", "тинки", "копняки"
тощо. Основу бойової техніки цього виду спорту склали саме рухи традиційного танцю, трансформовані
відповідно до вимог сучасного бойового мистецтва. Також певний вплив на формування техніки бойового
гопака мали прийоми самозахисту селян Галичини. Майже в кожному селі були школи, в яких навчали дітей
боротися. Майстер бойових мистецтв займався підготовкою молодих воїнів, навчав розвивати в собі силу,
захищати себе і своє село від нападників. Деякі елементи традиційної боротьби показали В. Пилату дід і
батько. У бойовому гопаку відпрацьована навчально-виховна система, в якій утверджено сім рівнів
майстерності і чотири напрями розвитку. Перші три рівні майстерності учнівські: "Жовтяк", "Сокіл" і
"Яструб" (які відповідають III, II та І спортивним розрядам єдиної кваліфікаційної системи України),
проміжний - "Джура" (відповідає кандидату в майстри спорту єдиної кваліфікаційної системи України) та
мистецькі - "Козак", "Характерник" і "Волхв" (які відповідають званням майстер спорту, майстер спорту
міжнародного класу та заслужений майстер спорту).
Бойовий хортинг - створений в Україні вид спортивних единоборств, який позиціонується не лише як
бойове мистецтво, але і як система комплексної фізичної підготовки, самовдосконалення, морального,
духовного та культурного виховання, наближення до українських традицій. Методологію хортингу
розроблено таким чином, що поєдинок починається від поклону й завершується чітким та однозначним
фіналом - суперник має здатися. В інших видах бойових мистецтв поєдинок можна закінчити, наприклад, за
результатами виграних очок тощо. Засновники цього виду спортивного єдиноборства пояснюють, що слово
"хортинг" походить від назви острова Хортиця, де розташовувалася Запорозька Січ. Саме Січ, на думку
засновника хортингу Едуарда Єрьоменка, була місцем народження козацької доблесті і звитяги. На відміну
від спасу та бойового гопака, учні шкіл хортингу не носять шаровари, а віддають перевагу брендовим
костюмам. Сам логотип хортингу написаний латинськими літерами, а шрифт стилізований під китайські
ієрогліфи.
Спас - перші згадки як вид українського бойового мистецтва з'явилися у 1989 р., а його поширення
пов'язують з ім'ям Олександра Притули - президента Всеукраїнської федерації "Спас». Відомо, що спас був
досить поширений серед запорозьких козаків, а точніше, серед козацьких розвідників - пластунів.
Особливістю спасу є максимально швидка нейтралізація противника та нанесення ефективних точних
ударів. Існує вислів: "Спас - це швидкоплинний бій на знищення". Згідно з переказом діда О. Притули,
"Спас - це те, що спасає тебе у житті". У доповнення до сказаного важливо розуміти, що завданням
розвідника є непомітно прийти, тихо і непомітно виконати свою справу і так само тихо і непомітно відійти.
Якщо розвідник вступає у бій, то він повинен завершитися до того, як супротивник зможе видати якийсь
звук. Саме з цих міркувань створювалася техніка бою пластунів.
Ще однією властивістю спасу є ударна та кидкова техніка "гойдок", що становить рухливу базу цього
бойового мистецтва, адже завдання гойдка - максимально швидко зблизившись із супротивником,
одночасно відійти з лінії атаки та зайти йому в бік чи за спину.

