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ПП
рофесія тілоохоронця для пересічних громадян на сьо�
годні є повною загадкою, що народжує усілякі легенди
та вигадки. Ми не знаємо, що це за люди, але впевне�

ні, що вміють вони багато чого. Бодігарди знають що з натов�
пу можливо очікувати будь�якої загрози і намагаються макси�
мально забезпечити безпеку своєму VIPу. Вічне очікування
небезпеки та постійне навантаження. Тілоохоронці сьогодні –
це спеціалісти які працюють на випередження і роблять все
можливе щоб у  нападника не було жодного шансу втілити в
життя задумане.

Хто кращий?
Як у кожному спортивному змаганні – в багатоборстві тіло�

охоронців теж є місце фортуні та випадковості, але вона нас�
тільки мізерна що майже не впливає на результат, але 2009 рік
вже приніс декілька несподіванок для організаторів та учасни�
ків турнірів тілоохоронців. Але все з початку…

Перші старти бодігардів, року що минає відбулися у со�
нячній Болгарії. Саме з 7 по 9 травня у Софії відбувся 2�й
турнір «Бодігардів�2009». Змагання були організовані На�
ціональною Службою охорони Болгарії за сприяння Уп�
равління Державної охорони України і проводився по «ял�
тинських» правилах. Суддівська бригада складалася також
з офіцерів НСО і УДО України. Виборювали першість 6 ко�
манд. Перше місце зайняла команда НСО, друге – УДОУ,
третє, – команда служби безпеки однієї з комерційних
структур Києва. А невдовзі свій перший Відкритий Турнір
провела Київська Асоціація охоронців. Турнір проходив з 
6 по 7 червня за принципом змагань IPBL і складався з двох
етапів – комплексного тактичного завдання та захисної
стрільби. У змаганнях брало участь 11 команд з України,
Білорусі і Росії. 1�е місце зайняла команда Служби безпе�
ки  Президента Республіки Білорусь, 2�е місце – команда 
Київської Асоціації охоронців, 3�є місце – команда «СНД»
– жіноча збірна з Росії, України і Білорусі.

З 15 по 21 червня 2009 року в Мінську пройшов 6�й Турнір
Міжнародної Ліги професійних охоронців (IPBL). Турнір був
організований Лігою спільно з НОУ «Академія охоронців» і зі
Службою безпеки Президента Республіки Білорусь. У Турнірі
взяло участь 9 команд з Білорусі, України і Росії. Як спостері�
гачі були присутні представники державних і приватних
структур безпеки з Росії (Москва, Ярославль, Сочі), України
(Київ, Донецьк), ОАЕ, Естонії, Литви, Катари та Ізраїлю.

Першими стали Служба безпеки Президента РБ, другими –
Служба безпеки Президента РБ, третіми – Київська Асоціація
тілоохоронців.

Хто кращий покаже Міжнародний Турнір «Тілоохоронець�
2009». Завдячуючи Управлінню державної охорони України
більше 10 років поспіль, вдосконалюється та розвивається
міжнародний турнір з багатоборства тілоохоронців. Традицій�
ним місцем проведення стало узбережжя Криму – місто Ялта.
На змаганнях будуть представлені різні школи охорони. Отже
з 19 по 24 вересня 2009 року відбудеться  Міжнародний Турнір
«Охоронець�2009». Традиційно в Турнірі візьмуть участь ко�
манди державних і приватних структур безпеки із понад 
15 країн. 

Матеріал наданий 
Прес�центром УДО України

«Bodyguard�2009»
Між ними давно існують неписані правила. Вони розуміють один одного без слів. Вони знають що робити
і як діяти… і постійно намагаються  бути не помітними. Кожне місце перебування їх підопічного – 
це ще одна головоломка, яка межує зі смертю та життям. 


