
Бійцівський клуб «Легіон» або як привести себе до ладу 

Тримати себе у формі, бути функціонально розвинутим – запорука 

міцного здоров`я та комфортної життєдіяльності. Проте тут багато підводних 

каменів, адже варіантів багато, обрати серед них складно, а зробити це 

правильно самотужки – майже непосильна задача для аматора.  

Допомогти визначитись можуть професіонали, яких у Запоріжжі, на 

жаль, небагато, але вони є і саме про них надалі піде мова.  

Бійцівський клуб «Перший легіон» був відкритий в жовтні 2015 року. 

У клубі є тренажерний зал, напрями ММА, грепплінгу, джиу-джитсу та ушу 

саньда. Деякі назви не викличуть у людей нічого, окрім запитань у голові: що 

це взагалі таке? Отож, розберемося по порядку. 

 

MMA (Mixed Martial Arts) — вид спорту і категорія бойових мистецтв, 

що включає в себе різноманітні засоби і способи ведення оборони й нападу 

в рукопашному бою. 

 

 Основу змішаних бойових мистецтв складають класичні види 

боротьби (греко-римська і вільна боротьба, дзюдо, дзюдзюцу тощо) і 

класична ударна техніка (бокс та кікбоксинг). На відміну від класичних 

бойових мистецтв, які в своїй більшості походять із країн Сходу, змішані 

бойові мистецтва не несуть в собі духовного або релігійного навантаження, 

віддаючи перевагу спортивно-прикладному аспекту. 

Уніфіковані і ефективні змішані бойові мистецтва стають дедалі 

популярнішими в сучасному світі. Особливу популярність мають відкриті 

змагання з MMA — бої змішаного стилю, чи «бої без правил». Загалом, це 

доволі різноплановий вид спорту, оскільки правила не регламентують якоїсь 

суворої техніки бою, тому у ММА дуже часто переходять спортсмени із 

інших бойових мистецтв. Саме одним с них є Башлій Геннадій Павлович – 

тренер клубу «Легіон» з ММА, у житті якого були присутні такі види спорту, 

як самбо, дзюдо, карате, кікбоксинг, айкідо, бразильське джиу-джитсу(призер 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D1%86%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F


чемпіонату України). Як і будь-який спортсмен, він знає, що головне – ніколи 

не відступати та не здаватися. Зараз Геннадій Павлович займається 

тренерською діяльністю, але досі регулярно бере участь у змаганнях з 

бразильського джиу-джитсу. І, навіть попри більш ніж 10-річний досвід 

роботи тренером, відвідує семінари задля того, щоб підвищувати свій рівень 

професійних навичок. 

Але ММА досі не дуже популярна в наших краях, на відміну від джиу-

джитсу, період існування якого набагато більший. Про цей вид бойових 

мистецтв чув майже кожен, але це часто обмежувалося на рівні знання назви.  

 

Отож, джиу-джитсу - це бойове мистецтво змішаного типу, в якому 

дозволені удари руками і ногами, а також боротьба в стійці і партері.  

 

Заняття дозволяють комплексно розвивати м'язи всього тіла, що 

допомагає збільшити витривалість, фізичну силу і спритність. Бійцівський 

клуб «Легіон» має ще одного тренера, який спеціалізується саме на джиу-

джитсу – Фоменко В`ячеслава В`ячеславовича. До цього виду спорту він 

прийшов не одразу, оскільки почав займатися ним лише в 2009 році. Зі 

спортом В`ячеслав познайомився ще з дитинства, коли у 2 класі батько 

віддав його у секцію гандболу. У студентські роки він почав займатися ушу, 

при чому доволі успішно. У складі збірної Запоріжжя він переміг на першому 

відкритому чемпіонаті СРСР з ушу. Пізніше у житті В`ячеслава з`явилося 

карате і кунг-фу, майже 9 років тому життя звело його с джиу-джитсу, якому 

він вірний і досі і з якого має синій пояс. Очевидно, що ця людина й далі 

вдосконалюється, оскільки спорт не просто частина його життя – це і є 

життя. 

Останній вид бойових мистецтв, про які буде згадано – ушу-саньда. 

 

Ушу Саньда- це бойовий напрям китайського бойового мистецтва 

ушу, в якому поєдинки між суперниками проводяться в повний контакт. За 



правилами саньда, заборонені удари ліктями і колінами, а також боротьба в 

партері, але дозволені кидки і збивання з ніг. 

Саньда слугує дуже гарною базою для інших бойових мистецтв, що є 

безумовним плюсом. Змагання з цього напряму ушу влаштовуються 

регулярно і існують у 2 версіях: 

лайт версія (удари не на повну силу); 

фулл версія (удари в повну силу). 

Очевидно, шо «Легіон» має спеціального тренера і у цій дисципліні. 

Фалінський Кирило Олександрович, майстер спорту України, на відміну від 

згаданих вище тренерів, знайшов свій вид спорту ще в дитинстві. Крім того, 

Кирило Олександрович має освіту за спеціальністю «Фізичне виховання». За 

свою кар`єру він неодноразово перемагав на чемпіонатах України, а також 

посів 2 місце на міжнародному фестивалі в Гонконзі. Як каже сам тренер, 

головне – мати мету, до якої й потрібно рухатися, не зважаючи на свої 

страхи, з якими треба боротися. Зараз він тренує людей майже 15 років, а 

його учні демонструють достойні результати. 

Бойові мистецтва – це звісно добре, але не усім це буде до душі. Саме 

для таких людей є найпростіша альтернатива – тренажерний зал. Заняття з 

тренажерами є одним з найкращих способів привести себе до ладу, а зробити 

це можна різними способами. Можна робити ставку на кардіонавантаження, 

а можна й знайти себе у силових видах спорту, на кшталт важкої атлетики, 

бодібілдингу чи пауерліфтингу. Хочеться зруйнувати міф щодо занять у залі 

жінками, адже вони нібито «перекачаються». Це звісно неправда, що й 

доводить Козинець Наталія Володимирівна – ще один тренер клубу, яка 

присвятила тренуванням значну частину свого життя. Вона займала призові 

місця на всеукраїнських змаганнях серед юніорів, але її аж ніяк не можна 

назвати «горою м`язів». 



Отож, варіантів безліч, варто лише спробувати і, можливо, ви не лише 

почнете дивуватися відображенню в дзеркалі, а й знайдете справу свого 

життя. 

 

 

Бойко Андрій 

 


