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 Витоки ММА сягають доби до нашої ери: ще древні греки на перших Олімпійських іграх
змагалися в панкратіоні, однак, до 1990-х років ММА не могли похвалитися значною
популярністю в світі. Лише зі становленням і розвитком таких організацій як «Ultimate
Fighting Championship» (англ. «Абсолютний бійцівський чемпіонат»), «Pride Fighting
Championships» (англ. Бійцівський чемпіонат «Прайд») і т. д., популярність ММА різко
зросла, чому також сприяло падіння видовищності професійного боксу.

 Незважаючи на те, що ранні змагання мали мінімум правил, у зв'язку з критикою спорту
як «кривавої бійні», промоутери ввели додаткові обмеження для підвищення безпеки
спортсменів та залучення нових глядачів. Завдяки цим зусиллям, сучасні ММА є одним з
найбільш швидко розвиваються видів спорту, про що свідчать показники продажів
платних трансляцій боїв, висвітлення в ЗМІ, зростання кількості займаються і збільшення
продажів товарів, пов'язаних з ММА.

Витоки і розвиток

Панкратіон є найстарішим стилем бою без зброї, що нагадує сучасні ММА. Стародавні
греки вводили цю дисципліну в Олімпійські ігри в 648 році до нашої ери. Грецький
панкратіон потім трансформувався в більш жорстокий етрусканскій і давньоримський
«панкратіум». Бої в цьому стилі демонструвалися в Колізеї, а статуї видатних бійців були
згодом встановлені в Римі та інших містах Італії.

 Деякі громадські покази боїв мали місце в кінці XIX століття. Вони представляли різні
стилі боротьби, включаючи джиу-джитсу, боротьбу, і інші стилі. Змагання зі змішаними
стилями (наприклад, боксер проти борця) були вельми популярні в Європі та багатьох
країнах Далекого Сходу на рубежі XIX і XX ст. В Англії навіть виникло бойове мистецтво
під назвою «бартітсу», суміщати європейські та азіатські вчення. Згадка бартітсу,
зокрема, зустрічається у відомого англійського письменника Артура Конан Дойла, який
приписав володіння «смертоносної боротьбою барітсу» своєму антигерой - професору
Моріарті. Свої знання в цій області Моріарті використовує в рукопашному поєдинку проти
Шерлока Холмса, представника школи англійського боксу, на краю Рейхенбахскій
водоспад.
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Після Першої світової війни боротьба відродилася в двох головних потоках. Перший - це
було реальне змагання, що одержало назву «шутрестлінг» (англ. shootwrestling), у
другому випадку поєдинки перетворилися в хореографічно заплановані шоу, які у
результаті привели до професійної боротьбі, нині популярною в багатьох встрану,
зокрема, США, Японії та Мексиці .

 В кінці 60-х років концепція об'єднання елементів різних бойових мистецтв була
популяризована Брюсом Лі. Філософія, розроблена Брюсом Лі, носила назву
«Джіткундо», і одним з головних її принципів було вміння бійця успішно адаптуватися під
будь-який стиль. Вчення Лі і, особливо, фільми з його участю, зробили вплив на ММА до
такої міри, що в 2004 році президент UFC Дейна Уайт назвав Лі «батьком ММА». Також
необхідно зауважити, що і крім джіткундо ще з давніших часів в Японії вже існували
бойові мистецтва змішаного типу, такі як кадзюкембо і карате Годзю Рю.
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Предок ММА існував і в СРСР: їм стало самбо - система, розроблена в 1923-му році врезультаті синтезу багатьох видів єдиноборств, з'єднаних між собою в системупідготовки універсального бійця. З усіх існуючих сьогодні спортивних бойових мистецтв,самбо найбільш близько нагадує ММА по арсеналу використовуваних прийомів. Тутнеобхідно уточнити, що самбо підрозділяється на два головних напрямки: спортивне ібойове. Якщо в першому випадку, основним завданням є демонстрація кидкової технікиабо техніки больових прийомів, то бойове самбо набагато ближче до ММА за своєюсуттю, оскільки в ньому першочерговим є здатність бійця максимально ефективно ішвидко позбавити противника можливості до опору. Частково у зв'язку з цим, бойовийрозділ самбо до 1991-го року був доступний лише для силових структур. Крім того, у збройних силах СРСР, починаючи з 1979 року, проводилися змагання з АРБ(армійський рукопашний бій), правила якого дуже схожі з правилами змішанихєдиноборств.Сучасні ММА

Сучасні змішані бойові мистецтва мають своє коріння в двох подіях: змаганнях з Валетудо (буквально спорт Все дозволено) у Бразилії і японському шутрестлінгу. Вале тудобере свій початок в третьому десятилітті XX століття, коли представники бразильськогоджиу-джитсу Карлос Грейсі і Хеліо Грейсі запросили будь-якого змагатися з ними вборотьбі. Це було так званим «Викликом Грейсі», який пізніше підтримали нащадкиГрейсі. В Японії в 70-х роках XX століття професійний борець Кандзі «Антоніо» Ченці,організував ряд поєдинків за змішаним правилам. Зокрема, 26 червня 1976 Інокизустрівся з прославленим боксером Мохаммедом Алі. Спочатку планувався бій зізмішаних правилами в повному розумінні, однак, за два дні було введено обмеження,суттєво вплинуло на результат зустрічі: Іноки дозволялося наносити удари ногою, тількиякщо він стояв одним коліном на підлозі. У підсумку, Алі завдав шість ударів, а Інокимайже весь бій провів на підлозі, не підпускаючи Алі до себе лоу-кікамі. Бій закінчивсянічиєю, хоча збиток ногам Алі мало не поставив під загрозу його боксерську кар'єру. Врезультаті невидовищний бою, поширилася думка, що бої за змішаним правиламнеможливі через неадаптированности правил, і довгий час вони не проводилися. Тим неменш, Іноки час від часу продовжував організовувати бої зі змішаних правилами, які неотримали широкого визнання, проте, саме вони у 1986 році привели до формуванняпершої організації змішаних бойових мистецтв, відомої як «Шуто» (англ. Shooto). СамІноки до «Шуто» відношення не мав: організацію заснував його колишній «колега порестлерскому рингу» - Сатору Саяма.Надалі, доля ММА розвивалася в різних країнах по різному. У США популярність ММАпочала зростати в 1993 році, коли каліфорнійський бізнесмен Арт Дейві і керівник школибразильського джиу-джитсу Роріон Грейсі організували перший турнір Ultimate FightingChampionship (UFC), що відбувся в Денвері, Колорадо. Турнір з восьми учасників, що мавпризовий фонд для переможця в 50 тисяч доларів, включав представників боксу, савата,сумо, карате та боротьби. На подив 2800 глядачів присутніх у залі, і ще 86 тисяч, якікупили платну трансляцію по кабельному телебаченню, переможцем турніру ставбразильський спортсмен Ройс Грейсі, значно поступався всім своїм супротивникам взрості і вазі і виграв завдяки задушливим і больовим прийомам, маловідомим на той час.Згодом, Грейси виграв ще два турніри UFC, чим широко популяризував бразильськеджиу-джитсу - один з ключових компонентів в підготовці багатьох бійців ММА в наш час.

У Японії в 1997 році інтерес змішаним бойовим мистецтвам привів до створення великоїорганізації ММА - Pride Fighting Championships. У міру розвитку спорту стали з'являтися іінші організації: Strikeforce, EliteXC, Bellator, Bodog, Affliction, WEC, Dream, M-1 Global,однак, в умовах жорсткої конкуренції деякі з них зазнали краху, в той час як інші булизмушені задовольнятися невеликою популярністю і відносно невисоким рівнем бійців.У Росії і країнах СНД, у зв'язку з розпадом СРСР, розвиток ММА носило більш хаотичнийхарактер і, в основному, проявлялося у формі окремо взятих турнірів або просто боїв безтурнірної сітки, які почали проводитися з середини 1990-х років. Зважаючи навідсутність структур, що регулюють правила, медичне забезпечення і умови проведеннябоїв, рівень змагань залежав виключно від бажання спонсорів вкладати гроші в бої, щочасто призводило до того, що бої проводилися в неадекватних умовах. Значнеполіпшення було відзначено з появою в Росії японської організації RINGS, де добрезарекомендували себе такі бійці як Вовк-хан, Андрій Копилов, Михайло Ілюхін і МиколаЗуєв. RINGS також дала старт Федору Емельяненко, згодом, багаторазовому чемпіонусвіту з ММА за версіями різних організацій.
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На сьогоднішній день розвиток ММА в Росії, як і раніше, просувається не так швидко, якнаприклад, в США, де інтерес до боїв UFC значно зріс з покупкою промоушенавласниками мережі казино «Station Casinos», братами Фертітта, в 2001 році, іпризначенням на роль президента компанії колишнього промоутера боксу Дейн Уайта,що спричинило за собою масове захоплення спортом, навіть в тих штатах, де ММАофіційно заборонено (наприклад, Нью-Йорк). Пов'язано це, в першу чергу, зі змінамиправил, які зробили бої більш видовищними, агресивною політикою Уайта, спрямованоїна популяризацію спорту (точніше, самої організації UFC), і еволюцією бійцівськоїтехніки. У грудні 2006 року популярність UFC досягла піку, коли бій Чака Лідделла протиТіто Ортіз зібрав на платному телебаченні касу, за обсягом не поступається самимкасовим боям в історії боксу. У 2007 брати Фертітта викупили головного конкурента,японський «Pride», в результаті чого UFC стала найбільшою організацією в світі ММА і,завдяки приходу кращих бійців Pride, зуміла підняти популярність спорту в США ще вище,свідченням чого стало збільшення кількості продажів платних трансляцій. У Росії ж, ситуація кардинально відрізняється, переважно через відсутністьадекватного висвітлення спорту засобами масової інформації і як і раніше існуючої думкиу великої частини населення, що ММА - це «кривавий спорт». Державою спорт також нефінансується і програми розвитку не має, в результаті чого еволюція проходить зарахунок небагатьох ентузіастів. В інших країнах (наприклад, в Англії, Австралії та Німеччині) ММА також є розвиваютьсяспортом, у той час як у Франції - ММА заборонені.  Що таке мікс-файт, читайте тут .  Інформацію про ММА клуб "Вікінг", умови та графік тренувань читайте на сайтіклубу .    

 4 / 4

miks-fajt/scho-take-miks-fajt.html
http://mixfight.if.ua/about.html
http://mixfight.if.ua/about.html

