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У спортивній морфології існує високий рівень 
уваги до складу тіла спортсмена. Незважаючи на 
значну генетичну детермінацію складу тіла є мож-
ливість впливу на його окремі характеристики при 
регулюванні маси тіла, яке постійно присутнє в уда-
рних видах єдиноборств. Причиною цього є регла-
ментовані правилами змагань вагові категорії і ба-
жання спортсмена отримати конкурентні переваги 
за рахунок переходу у вигідну вагову категорію, що 
впливає на особливості формування адаптаційних 
змін у спортсменів в ударних видах єдиноборств. 
Дослідження морфологічних особливостей будови 
тіла елітних спортсменів надає можливість форму-
вати моделі адаптаційних змін, тому ця робота при-
свячена дослідженню особливостей тілобудови 
спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізують-
ся в ударних видах єдиноборств, як специфічних 
ознак адаптації при спортивній діяльності. 

Мета дослідження – визначити особливості 
композиційного складу тіла спортсменів, які спеціа-
лізуються в ударних видах єдиноборств. 

Установлено, що відома залежність вмісту жи-
ру від загальної маси тіла у спортсменів має особ-
ливості стосовно індивідуального типу тілобудови. 
Так, у спортсменів з мезоморфно-ектоморфним та 
мезоморфним типом тілобудови, які переважно 
виступають в легких та середніх вагових категоріях 
може спостерігатись надмірний вміст жиру, тоді як 
у спортсменів з мезоморфно-ендоморфною тілобу-
довою вміст жиру може відповідати референтним 
значенням. Фактором впливу на показник вмісту 
жиру у спортсменів, які спеціалізуються в ударних 
видах єдиноборств може бути регулярне застосу-
вання засобів коригування маси тіла, що активізу-
ють процеси обміну жиру і часто призводять до 
високої лабільності щодо коливань жирової маси, 
що є специфічною особливістю формування адап-
таційних змін у спортсменів в ударних видах єдино-
борств. 

Ключові слова: композиційний склад тіла, єди-
ноборства, соматотип. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано в рамках 
наукової теми НУФВСУ 2.8 «Особливості соматич-
них, вісцеральних і сенсорних систем у кваліфіко-
ваних спортсменів на різних етапах підготовки», № 
державної реєстрації 0116U001632. 

Вступ. Конституція людини є фундаменталь-
ною характеристикою цілісного організму, що відо-
бражає його системну біологічну організацію [1, 2]. 
Показники складу тіла (соматотипу) – морфологіч-
ного прояву конституції, є феногенетичними харак-
теристиками, які лежать в основі виділення певних 
конституційних типів організму людини [1]. 

У спортивній морфології існує високий рівень 
уваги до складу тіла спортсмена обумовлений 
значним впливом антропометричних і соматомет-
ричних показників на ефективність тренувальної і 
змагальної діяльності в спорті. Велика кількість 
наукових досліджень [1, 2, 3, 4, 5] вказує на необ-
хідність урахування тілобудови при відборі і орієн-
тації спортсменів, оптимізації системи підготовки, 
організації харчування та відновлення тощо. 

Незважаючи на значну генетичну детермінацію 
складу тіла, існує можливість впливу на його окремі 
характеристики фізичними вправами, харчуванням, 
термальними процедурами тощо. Одним з найпо-
ширеніших впливів на склад тіла спортсмена є регу-
лювання маси тіла, яке постійно присутнє в різних 
видах спорту і особливо в ударних видах єдино-
борств. Причиною цього є регламентовані правила-
ми змагань вагові категорії і бажання спортсмена за 
допомогою дозволених засобів коригування маси 
тіла отримати конкурентні переваги за рахунок пе-
реходу у більш вигідну вагову категорію [2, 6, 7]. В 
той же час, невірна стратегія коригування маси тіла 
може мати негативний вплив на здоров'я спортсме-
на, ефективність протікання адаптаційних процесів 
та фізичну працездатність спортсменів [2, 5]. 

Крім того, вивчення морфологічних особливос-
тей будови тіла спортсменів високої кваліфікації 
надає можливість формувати моделі адаптаційних 
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змін у морфофункціональній організації організму 
спортсмена під впливом спеціального фізичного 
тренування та інших факторів впливу [7, 8]. Тому 
дослідження особливостей тілобудови спортсме-
нів, а також визначення механізмів формування 
оптимальної тілобудови як ознаки адаптаційних 
змін у морфофункціональній організації організму 
спортсмена при спортивній діяльності є актуаль-
ним. 

Мета дослідження – визначити особливості 
композиційного складу тіла спортсменів, які спеціа-
лізуються в ударних видах єдиноборств. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня проведені відповідно до основних біоетичних 
норм Гельсінської декларації Всесвітньої медичної 
асоціації про етичні принципи проведення науково-
медичних досліджень із поправками (2000, з поп-
равками 2008), Універсальної декларації з біоетики 
та прав людини (1997), Конвенції Ради Європи з 
прав людини та біомедицини (1997). Письмова 
інформована згода була отримана у кожного учас-
ника дослідження. 

Дослідження проводилося на базі Державного 
науково-дослідного інституту фізичної культури і 
спорту за участі висококваліфікованих спортсменів 
національних збірних команд України з боксу, кік-
боксінгу і тхеквондо, а також курсантів Національ-
ного університету оборони України імені Івана Чер-
няховського, в програмі підготовки яких значна ува-
га приділяється ударним видам єдиноборств [9]. 
Всього обстежено 71 чоловік. 

Дослідження складу тіла здійснювали зранку, 
натщесерце, методом біоелектричної імпедансо-
метрії на професійних вагах-аналізаторі складу 
тіла «Tanita BC-545»за наступними показниками: 
маса тіла (кг);вміст жиру (%);мінеральна (кісткова) 
маса (кг);вміст води (%), вміст вісцерального жиру 
(кг). На основі отриманих даних розраховували 
масу жиру (кг) і безжирову масу тіла (БМТ, кг): 

 

БМТ (кг) = маса тіла (кг) – маса жиру (кг).  

Дослідження довжини тіла (см) здійснювали 
методом антропометрії із застосуванням медично-
го антропометра Мартина та розраховували індекс 
маси тіла (BMI, кг·м-2) та індекс поверхні тіла за 
Мостеллером (BSA, м2): 

Для статистичного аналізу первинних даних 
були використані методи математичної статистики:  

− метод середніх величин; 
− кореляційний аналіз за парним лінійним кое-

фіцієнтом кореляції Браве-Пірсона, для пе-
ревірки значущості якого використано крите-
рій Стьюдента;  

− оцінку достовірності відмінностей, яку вико-
нано за непараметричним критерієм Мана-
Уітні; вибір критерію обумовлено тим, що 
деякі вибірки містили малу кількість випадків 
(n<10), і їх не можливо перевірити на відпові-
дність нормальному закону розподілу даних.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати дослідження вказують на відсутність 
достовірних відмінностей в показниках складу тіла 
спортсменів, які спеціалізуються в різних видах 
ударних єдиноборств. Також, композиційний склад 
тіла єдиноборців не пов'язаний з спортивною спе-
ціалізацією (r в межах 0,024-0,16), віком спортсме-
нів (r в межах 0,04-0,25) та кваліфікацією спортсме-
на (r в межах 0,001-0,19), але в значній мірі пов'я-
заний з заявленою (тобто – вказаною спортсменом 
особисто) ваговою категорією в якій виступає 
спортсмен (r в межах 0,50-0,99). Тому первинний 
аналіз особливостей композиційного складу тіла 
здійснювали відповідно заявлених вагових катего-
рій, в яких змагаються спортсмени. 

На підґрунті заявлених вагових категорій було 
сформовано три групи спортсменів, у яких виявле-
но статистично достовірні відмінності у показнику 
маси тіла та вмісту жиру (табл. 1). Дані, представ-
лені в таблиці 1 показують, що вміст жиру у пред-
ставників ударних єдиноборств має широкий діапа-
зон коливань та в більшості випадків відповідає 

маса тіла (кг)×вміст жиру (%)Маса жиру (кг) = ;
100

Таблиця 1 – Показники складу тіла спортсменів, які 
спеціалізуються в ударних єдиноборствах, відповідно 
до заявлених вагових категорій (n=71) 

Вагові  
категорії 

Маса 
тіла, 
кг 

Жир, 
% 

Во-
да, % 

Маса 
скеле-
ту, кг 

Маса 
жиру, 
кг 

БМТ, 
кг 

до 
 65 кг 
(n=25) 

 x 59,28 8,64 66,19 2,73 5,08 54,19 

s 4,01 2,24 2,82 0,21 1,23 4,39 

±m 0,84 0,47 0,59 0,04 0,26 0,92 

V, % 6,76 25,98 4,26 7,64 24,10 8,10 

до  
85 кг 

(n=28) 

 
x 76,05 10,33 64,96 3,37 7,98 68,06 

s 8,87 3,01 2,72 0,34 2,87 7,14 

±m 1,37 0,46 0,42 0,05 0,44 1,10 

V, % 11,67 29,10 4,19 9,95 36,01 10,49 

більше 
95 кг 

(n=18) 

 103,96 15,60 61,86 4,25 16,39 87,58 

s 7,15 4,21 3,60 0,22 5,33 4,68 

±m 2,26 1,33 1,14 0,07 1,69 1,48 

V, % 6,88 27,02 5,83 5,20 32,52 5,34 
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референтним значенням, що за даними 
Kenney W. L. at all, 2012 [1] для спортсменів, які 
займаються контактними єдиноборствами складає 
5-12 %. Лише в групі важковаговиків (вагові катего-
рії більше 95 кг) частина спортсменів має вміст 
жиру, що перевищує референтні значення. З отри-
маних результатів можна констатувати закономір-
ність, що менший відсоток жиру є характерним для 
спортсменів, які виступають у легких та середніх 
вагових категоріях. Така думка превалює в спеці-
альній літературі [3, 4, 6, 10, 11, 12], а також підт-
верджується даними кореляційного аналізу, що 
також вказує на значний зв’язок показника вмісту 
жиру з тотальними розмірами тіла – масою тіла 
(r=0,84; p<0,05) і довжиною тіла (r=0,49; p<0,05). 

У той же час аналіз варіативності показника 
вмісту жиру у групах спортсменів, виділених за 
ваговою категорією, спростовує вказане тверджен-
ня. Коефіцієнт варіації (V,%) показника вмісту жиру 
в усіх групах за ваговою категорією коливається в 
межах 25,9-29,1% і свідчить про те, що значний 
вміст жиру, або, навпаки, низький вміст, може бути 
притаманним спортсменам незалежно від маси 
тіла. Тому при виборі стратегії коригування маси 
тіла слід більшою мірою приділяти увагу типу тіло-
будови та індивідуальним показникам композицій-
ного складу тіла не залежно від вагової категорії. 

Отримані результати спонукали до вивчення 
особливостей композиційного складу тіла у спорт-
сменів, які спеціалізуються у ударних видах єдино-
борств, відповідно до показника вмісту жиру в ор-
ганізмі. При цьому враховували думку фахівців [2, 
4, 6, 7, 11], що саме зменшення вмісту жиру розг-
лядається як основний резерв коригування маси 
тіла без втрати спеціальної працездатності. 

Аналіз особливостей композиційного складу 
тіла спортсменів за показником вмісту жиру дозво-
лив виділити п'ять груп, що достовірно відрізня-
лись за вказаним критерієм (табл. 2).  

У статистично відмінних групах спортсменів, 
виділених за показником вмісту жиру в межах  
5-6,9 % (група А; 14,0 % вибірки), 7-9,9 % (група В; 
38,0 %), 13-15 % (група D; 16,9 %) та 15,1-22 % 
(група E; 9,8 %) спостерігалась однорідність за 
всіма показниками композиційного складу тіла. В 
групі спортсменів з вмістом жиру 10-12,9 %  
(група С; 21,1 %), що відповідає верхній межі ре-
ферентних значень, варіативність показників маси 
тіла, маси жиру та БМТ становила 20,86 %,  
24,81 % та 20,50 % відповідно. Це зумовлено тим, 
що до складу даної групи увійшли спортсмени які 
належали до всіх виділених груп за заявленою ва-
говою категорією.  

Таким чином, встановлено що вміст жиру у 
спортсменів, які спеціалізуються в ударних видах 

єдиноборств, незалежно від заявленої вагової ка-
тегорії в більшості випадків, відповідає референт-
ним значенням, або коливається на рівні верхньої 
межи референтних значень, що може пояснюва-
тись особливостями адаптивних морфофункціо-
нальних перебудов організму спортсменів під впли-
вом фактору періодичного коригування маси тіла, 
який інтенсифікує ліпідний обмін і часто призводить 
до накопичення зайвої жирової маси [2, 10, 11]. 

Дослідження показників вмісту жиру, BMIта 
BSA у спортсменів, які спеціалізуються у ударних 
єдиноборствах також не виявило достовірних від-
мінносте відносно спеціалізації за видом єдинобор-
ства, віком, а також ваговою категорією спортсме-
нів. В той же час, сукупний аналіз показників вмісту 
жиру, BMIта BSAу спортсменів дозволив виявити 
групи спортсменів за особливостями тілобудови 
(табл. 3), що може бути підґрунтям для вибору 
стратегії використання дозволених засобів коригу-
вання маси тіла. 

Перша група спортсменів (52,1 % вибірки) від-
різнялась відповідністю показників вмісту жиру, 

Таблиця 2 – Показники складу тіла спортсменів, які 
спеціалізуються в ударних єдиноборствах, відповідно 
вмісту жиру (n=71) 

Група 
(вміст жиру, %) 

Маса 
тіла, 
кг 

Жир, 
% 

Маса 
жиру, 
кг 

БМТ, 
кг 

А 
(5,0-6,9 %) 

n=10 

 
x 64,30 6,02* 3,85 60,45 

s 5,80 0,71 0,44 5,66 

±m 1,93 0,24 0,15 1,89 

V, % 9,02 11,82 11,39 9,37 

B 
(7,0-9,9 %) 

n=27 

 
x 68,91 8,69* 5,96 62,94 

s 9,54 0,86 0,85 8,91 

±m 1,91 0,17 0,17 1,78 

V, % 13,84 9,88 14,27 14,16 

C 
(10,0-12,9 %) 

n=15 

 x 83,65 11,67* 9,81 73,84 

s 17,45 0,94 2,43 15,14 

±m 4,50 0,24 0,63 3,91 

V, % 20,86 8,04 24,81 20,50 

D 
(13,0-15,0 %) 

n=12 

 
x 82,99 14,26* 11,83 71,15 

s 9,14 0,97 1,55 7,86 

±m 2,54 0,27 0,43 2,18 

V, % 11,01 6,82 13,09 11,04 

E 
(15,1-22,0 %) 

n=7 

 
x 108,58 20,78* 22,64 85,93 

s 10,06 1,23 3,24 6,88 

±m 5,81 0,71 1,87 3,97 

V, % 9,26 5,91 14,31 8,00 

Примітка: *достовірно при p<0,05. 
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BMIта BSAреферентним значенням і мала найбіль-
шу, у відсотковому вираженні до загальної маси 
тіла, масу скелету (4,35 % від загальної маси тіла), 
що відповідає мезоморфно-ектоморфному типу 
тілобудови. До складу цієї групи увійшли спортсме-
ни, які виступають у вагових категоріях до 70 кг 
(рис. 1). Резерв варіювання масою тіла, який вимі-
рюється різницею між масою тіла і БМТ, у спорт-
сменів цієї групи найменший, порівняно з іншими 
спортсменами. 

У другій групі спортсменів (21,12 %) вміст жиру 
та BMI відповідали фізіологічним 
нормам, а показник BSA був 
збільшений відносно референт-
них значень, що вказує на вира-
жений розвиток м'язової маси та 
свідчить про виражений мезомо-
рфний (м’язовий) тип тілобудови. 
Спортсмени цієї групи змагають-
ся у вагових категоріях 70-82 кг. 

Спортсмени третьої групи 
(16,9 %) мали вміст жиру у відпо-
відності до референтних значень, 
тоді як показники BMIта BSA бу-
ли збільшені, що вказує на збіль-
шення як м'язової так і жирової 
маси і свідчить про мезофорфно-

ендоморфний тип тілобудови. Всі спортсмени цієї 
групи змагаються у вагових категоріях більше  
90 кг. 

У четвертій групі спортсмени (9,85 %) мали 
вміст жиру, BMI та BSA, що значно перевищували 
нормативний рівень, а також мали достовірно збіль-
шений рівень вісцерального жиру. Вказані ознаки 
свідчить про значне зрушення типу тілобудови в бік 
ендоморфізму (ендоморфно-мезоморфний тип). 
Цікавим є те, що спортсмени цієї групи мають пред-
ставництво у вагових категоріях 78-90 кг та більше 

Таблиця 3 – Показники складу тіла спортсменів, які спеціалізуються в ударних єдиноборствах, відповідно типу 
тілобудови (n=71) 

Група Маса 
тіла, кг Жир, % Вода, % Маса ске-

лету, кг 
Маса 

жиру, кг БМТ, кг Вісцераль-
ний жир, кг BMI BSA 

І 
 x 64,58 8,82 66,07 2,94 5,71 58,87 1,03 21,78 1,76 

s 5,9 2,3 2,5 0,3 1,6 5,4 0,2 1,4 0,1 

±m 0,98 0,38 0,42 0,04 0,27 0,90 0,03 0,23 0,02 

V,% 9,07 25,75 3,81 8,68 28,50 9,16 16,01 6,43 5,60 

ІІ 
 

x 79,36 11,59 63,88 3,47 9,26 70,10 1,73 23,69 2,01 

s 4,8 3,3 3,1 0,2 2,9 4,0 0,7 1,0 0,1 

±m 0,80 0,55 0,51 0,03 0,48 0,66 0,12 0,16 0,01 

V,% 6,08 28,47 4,78 5,60 31,07 5,68 40,60 4,03 4,04 

ІІІ 
 x 96,47 11,50 64,99 4,15 11,15 85,32 1,82 26,50 2,26 

s 6,2 2,2 1,6 0,2 2,4 4,9 0,8 0,9 0,1 

±m 1,03 0,36 0,26 0,04 0,40 0,81 0,13 0,15 0,02 

V,% 6,44 18,78 2,39 5,43 21,40 5,72 41,29 3,46 4,40 

IV 

 
x 99,64 17,19 59,99 4,01 17,51 82,13 4,25 28,04 2,28 

s 13,0 3,9 2,8 0,4 6,0 7,7 2,4 1,9 0,2 

±m 2,17 0,66 0,46 0,06 1,00 1,28 0,41 0,32 0,03 

V,% 13,07 22,92 4,63 8,78 34,28 9,37 57,29 6,75 8,46 

Примітки: І – спортсмени з мезоморфно-ектоморфним типом тілобудови; ІІ – спортсмени з мезоморфним 
типом тілобудови; ІІІ – спортсмени з мезоморфно-ендоморфним типом тілобудови; IV– спортсмени з ендо-
морфно-мезоморфним типом тілобудови. 

Рис. 1. Показники маси тіла та БМТ у спортсменів,  
які спеціалізуються в контактних видах єдиноборств з різним типом тілобуви: 

– вагова категорія, кг;     – маса тіла, кг;    – БМТ, кг 
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90 кг, тобто складають конкурен-
цію спортсменам другої і третьої 
груп. На рис. 1 видно, що саме 
спортсмени четвертої групи ма-
ють найбільший резерв варію-
вання масою тіла за рахунок жи-
рової маси. 

Матриця розподілу спорт-
сменів, які спеціалізуються в уда-
рних видах єдиноборств за ти-
пом тілобудови та вмістом жиру 
(%) відповідно заявлених ваго-
вих категорій (рис. 2) вказує на 
достатньо читки вимоги щодо 
тілобудови спортсменів. Особли-
во це стосується легких і важких вагових категорій, 
де перевагу надає певна «ектоморфність» або 
«ендоморфність» тілобудови, тоді як у середніх 
вагових категоріях представлений широкий діапа-
зон типів тілобудови. 

Висновки. У результаті досліджень визначено 
особливості композиційного складу тіла спортсме-
нів, які спеціалізуються в ударних видах єдино-
борств. Встановлено, що відома залежність вмісту 
жиру від загальної маси тіла у спортсменів має 
особливості стосовно індивідуального типу тілобу-
дови (соматотипу). Так, у спортсменів з мезоморф-

но-ектоморфним та мезоморфним типом тілобудо-
ви, які переважно виступають в легких та середніх 
вагових категоріях може спостерігатись надмірний 
вміст жиру, тоді як у спортсменів з мезоморфно-
ендоморфною тілобудовою вміст жиру може відпо-
відати референтним значенням. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у проведенні детального аналізу значення осо-
бливостей композиційного складу тіла та, особли-
во, типу тілобудови для ефективного формування 
адаптаційних змін організму спортсменів, які спеці-
алізуються в ударних видах єдиноборств. 

Рис. 2. Розподіл спортсменів, які спеціалізуються в ударних видах єди-
ноборств, за типом тілобудови та вмістом жиру (%) відповідно заявлених 

вагових категорій 
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УДК 612:796.85 
КОМПОЗИЦИЯ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ В УДАРНЫХ ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ 
Кропта Р. В., Седукин Д. В., Вдовенко Н. В., Жирнов А. В. 
Резюме. В спортивной морфологии существует высокий уровень внимания к составу тела спортсме-

на. Несмотря на значительную генетическую детерминацию состава тела существует возможность влия-
ния на его отдельные характеристики при регулировании массы тела, что постоянно присутствует в 
ударных видах единоборств. Причиной этого является регламентированные правилами соревнований 
весовые категории и желание спортсмена получить конкурентные преимущества за счет перехода в вы-
годную весовую категорию, что влияет на особенности формирования адаптационных изменений у 
спортсменов в ударных видах единоборств. Исследование морфологических особенностей состава тела 
элитных спортсменов позволяет формировать модели адаптационных изменений, поэтому эта работа 
посвящена исследованию особенностей телосложения спортсменов высокой квалификации, специали-
зирующихся в ударных видах единоборств, как специфических признаков адаптации при спортивной дея-
тельности. 

Цель исследования – определить особенности композиционного состава тела спортсменов, специа-
лизирующихся в ударных видах единоборств. 

Показано, что известная зависимость содержания жира от общей массы тела у спортсменов имеет 
особенности в отношении индивидуального типа телосложения. Так, у спортсменов с мезоморфным-
эктоморфным и мезоморфным типами телосложения, которые в основном выступают в легких и средних 
весовых категориях может наблюдаться избыточное содержание жира, тогда как у спортсменов с мезо-
морфным-эндоморфным телосложением содержание жира может соответствовать референтным значе-
нием. Фактором влияния на показатель содержания жира у спортсменов, специализирующихся в удар-
ных видах единоборств является регулярное применение средств коррекции массы тела, которое акти-
визирует процессы обмена жира и часто приводит к высокой лабильности колебаний жировой массы и 
является специфической особенностью формирования адаптационных изменений у спортсменов в удар-
ных видах единоборств. 

Ключевые слова: композиционный состав тела, единоборства, соматотип. 
 
UDC 612:796.85 
Body Composition of Athletes in Kick Sports 
Kropta R. V., Sedukin D. V., Vdovenko N. V., Zhirnov O. V. 
Abstract. In sports morphology there is a high level of attention to the composition of the athlete's body. 

Despite the significant genetic determination of body composition, there is a possibility of influencing its individ-
ual characteristics in the regulation of body weight, which is constantly present in kick types of martial arts. The 
reason for this is the weight categories regulated by the rules of competition and the athlete's desire to gain 
competitive advantage through the transition to a favorable weight category, which affects the formation of 
adaptive changes in athletes in striking martial arts. The study of morphological features of the body structure of 
elite athletes provides an opportunity to form models of adaptive changes. So this work is dedicated to the study 
of body structure of highly qualified athletes who specialize in martial arts as specific signs of adaptation in 
sports. 

The purpose of the study is to determine the features of the composition of the body of athletes who special-
ize in martial arts. 

Material and methods. We examined 71 highly qualified athletes of the national teams of Ukraine in boxing, 
kickboxing and taekwondo, and cadets of Ivan Chernyakhovsky National Defense University of Ukraine. Studies 
of body composition were performed in the morning, on an empty stomach, by bioelectric impedancemetry on 
professional scales-analyzers of body composition "Tanita BC-545" on the following indicators: body weight 
(kg), fat content (%), mineral (bone) weight (kg), content water (%), visceral fat content (kg). 

Results and discussion. The results of the study indicated no significant differences in the body composition 
of athletes who specialize in different types of martial arts. The composition of the body of wrestlers is not re-
lated to sports specialization, age of athletes and qualifications of the athlete, but is largely related to the weight 
category in which the athlete specializes. The variability of the fat content in all groups by weight was in the 
range of 25.9-29.1%. This proves that a significant fat content, or, conversely, low, may be inherent in athletes 
regardless of body weight. Therefore, we should pay more attention to individual indicators of body composition, 
regardless of weight category, when choosing a strategy for manipulating body weight in the pre-competition 
period of training.  
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The study showed that the known dependence of fat content on the total body weight of athletes had fea-
tures in relation to the individual body type.  

Conclusion. Thus, athletes with mesomorphic-ectomorphic and mesomorphic body type, who mainly per-
form in light and medium weight categories, may have excessive fat content, while athletes with mesomorphic-
endomorphic physique may have a fat content. A factor influencing the fat content of athletes who specialize in 
kick martial arts is the regular use of weight correction, which activates fat metabolism and often leads to high 
lability in terms of fluctuations in fat mass, which is a specific feature of the formation of adaptive changes in 
athletes in kick types of martial arts. 

Keywords: body composition, kick sports, somatotype. 
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