ІІІ. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням ХІІ літньої Універсіади України
2015 року (далі – Універсіада) здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет),
Безпосереднє проведення зональних і фінальних змагань покладається на
Організаційний комітет (далі - Оргкомітет), Спортивну студентську спілку України (далі –
СССУ), відділення (філії) з фізичного виховання та спорту Автономної Республіки Крим,
обласні, Київське та Севастопольське міські, на території яких проводяться змагання,
суддівські колегії з видів спорту, за погодженням з федераціями України з видів спорту та
затверджені відповідними наказами Комітету.
IV. Учасники змагань
У змаганнях Універсіади з видів спорту беруть участь:
I група - збірні команди територіальних відділень (філій),
II група - збірні команди ВНЗ (університети, академії, інститути).
До складу команд допускаються студенти, слухачі, курсанти, випускники ВНЗ 2014
та 2015 років денної форми навчання незалежно від відомчої підпорядкованості і форм
власності.
Вік учасників для всіх видів спорту – 1987 р. н. і молодші (до 28 років), а баскетбол
– 1990 р. н. і молодші (до 25 років).
Спортсмени повинні бути членами регіонального осередку Спортивної студентської
спілки України.
Студенти, що навчаються у філіях ВНЗ які теріторіально розташовані в інших
областях України, мають право брати участь у складах збірних команд, на території яких
знаходяться філії.
Студенти І курсу ВНЗ мають право бути заявленими за збірні команди територій, з
яких вони прибули на навчання, якщо ВНЗ де вони навчаються їх не заявляють.
У складах команд дозволяється брати участь іноземним студентам денної форми
навчання.при наявності документів, відповідно до Регламенту Універсіади.
V. Умови проведення змагань
Змагання Універсіади проводяться поетапно:
Етап масових змагань у ВНЗ
Масові змагання з видів спорту, (фізкультурно-спортивні конкурси, турніри,
фестивалі здоров’я та спорту, інше) ВНЗ серед навчальних груп, факультетів, курсів,
студентських гуртожитках, оздоровчо-спортивних таборах, спортивних секціях, інших
об’єднаннях ВНЗ і тривають протягом 2015 року.
У цих змаганнях беруть участь: студенти, аспіранти, викладачі, співробітники ВНЗ і
їх родини, які мають допуск лікаря до змагань, без врахування вікової категорії, із
залученням максимальної кількості учасників.
Регламент, програму, терміни, склад учасників, порядок та інші умови проведення
змагань етапу затверджують ВНЗ або організації, що їх проводять.
І етап
Змагання у містах та областях з видів спорту, що входять до програми Універсіади,
повинні бути проведені до початку фінальних змагань. Змагання з інших видів спорту
проводяться впродовж 2015 року.
ІІ етап
Фінальні змагання Універсіади проводяться згідно Регламенту та діючих
міжнародних (Всеукраїнських) правил змагань з видів спорту.
Фінальні змагання Універсіади проводяться за умови, якщо від територій або ВНЗ
заявлено не менше 6 команд з виду спорту.
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Універсіада проводиться з комплексним заліком для відділень (філій), які
розподіляються за трьома групами:
I група
Дніпропетровське, Донецьке, Запорізьке, Луганське, Львівське,
Одеське, Харківське обласні та Київське міське;
II група
Кримське
Республіканське,
Вінницьке,
Івано-Франківське,
Миколаївське, Полтавське, Рівненське, Тернопільське, Хмельницьке,
Черкаське обласні;
III група
Волинське, Житомирське, Закарпатське, Київське, Кіровоградське,
Сумське, Херсонське, Чернівецьке, Чернігівське обласні та
Севастопольське міське.
До загальнокомандного заліку командам відділень (філій) нараховуються очки
згідно з результатами у всіх видах спорту Універсіади в яких вони беруть участь.
Відділенням (філіям) дозволяється заявити не більше двох команд у кожному виді
спорту. Друга команда може бути заявлена тільки в тому випадку, коли перша виступає в
повному складі. Друга команда складається із спортсменів, що становлять не менше 50%
від повного складу плюс 1 спортсмен, що визначено у VІ розділі даного Регламенту.
Очки з виду спорту нараховуються та входять до заліку кожній команді окремо.
До участі у фінальних змаганнях зі спортивних ігор (баскетбол, волейбол, гандбол,
футбол) допускаються команди ВНЗ – призери територіальних змагань (але не більше
двох команд), які представляють відділення (філію) і можуть складатись повністю із
спортсменів свого ВНЗ та (або) доповнюватися спортсменами інших ВНЗ даної території:
у баскетболі, волейболі по 3 гравці, у гандболі – по 4 гравці, у футболі – по 5 гравців.
Спортсмени збірних команд відділень (філій) дають паралельний залік ВНЗ
відповідно до категорій, визначених даним Регламентом серед:
1 категорія – університетів, академій та інститутів фізичної культури і спорту;
2 категорія – педагогічних ВНЗ, які мають інститут (факультет) фізвиховання і спорту;
3 категорія – ВНЗ, у яких навчається більше 10000 студентів;
4 категорія – ВНЗ, у яких навчається від 5000 до 10000 студентів;
5 категорія – ВНЗ, у яких навчається від 2000 до 5000студентів;
6 категорія – ВНЗ, у яких навчається до 2000 студентів.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VІ. Чисельний склад команд з видів програми та розрядні вимоги
І група
Максимальна кількість
Вид спорту
Розряд
спортсменів
тренерів Всього
чоловіки
жінки
суддів
Бадмінтон
II
2
2
1
5
Веслування академічне
КМСУ
22
3
25
Гімнастика спортивна
КМСУ
4
4
2/2
12
Гімнастика художня
МСУ
8
1/1
10
Дзюдо
І
10
2
12
Легка атлетика
І
16
2
18
Плавання
ІІ
12
2
14
Стрільба з лука
І
12
4
16
Стрільба кульова
І
12
2
14
Стрибки у воду
І
4
1
5
Теніс
І
3
3
1
7
Теніс настільний
І
2
2
1
5
Тхеквондо WTF
І
10
2
12
Фехтування
І
24
4
28
3

ІІ група
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Вид спорту
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Футбол

Розряд
І
І
І
І

Максимальна кількість
спортсменів
тренерів
чоловіки
жінки
суддів
12
12
4
12
12
4
14
14
4
18
18
4

Всього
28
28
32
40

VIІ. Підсумки фінальних змагань
На Універсіаді розігруються та визначається:
 особиста першість у видах програми з усіх видів спорту;
 командна першість з усіх видів спорту серед відділень (філій) Комітету;
 загальнокомандна першість серед територіальних відділень (філій) Комітету
відповідно до груп;
 першість серед ВНЗ за категоріями;
 загальнокомандна першість серед усіх ВНЗ.
Загальнокомандне місце серед територіальних відділень (філій) Комітету,
відповідно до розподілу по групам визначається за найбільшою сумою очок, що
нараховуються за результатами спортсменів з видів спорту та заохочувальних очок.
За умови рівності очок у двох і більше команд територій, при визначенні командної
першості з видів спорту перевага віддається тій, що має більше перших, других і так далі
особистих місць, а у загальнокомандному заліку – командних місць.
Командні місця в кожному виді спорту визначаються за найбільшою сумою очок
згідно таблиці нарахування очок.
Таблиця нарахування очок
Зайняті
Командні види
Індивідуальні
місця
програми
види програми
1
72
36
2
66
33
3
60
30
4
54
27
5
50
25
6
46
23
7
42
21
8
38
19
9
32
16
10
30
15
11
28
14
12
26
13
13
24
12
14
22
11
15
20
10
16
18
9
17
8
18
7
19
6
20
5
4

21
22
23
24

4
3
2
1

Примітки:
1. Нарахування очок з видів спорту: веслування академічне (двійки, четвірки,
вісімки); гімнастика спортивна (командні змагання серед чоловіків і жінок окремо);
гімнастика художня (багатоборство та групові вправи); легка атлетика та плавання
(естафети); стрільба кульова, стрільба з лука (командні змагання); фехтування (командні
змагання з кожного виду зброї); стрибки у воду (чоловіки і жінки – синхронні стрибки)
здійснюється за кожну команду згідно з розділом „командні види програми” таблиці
нарахування очок.
2. Нарахування очок з видів спорту - бадмінтон, баскетбол, волейбол, гандбол,
теніс, теніс настільний та футбол здійснюються за кожного спортсмена згідно з
розділом„індивідуальні види програми” таблиці нарахування очок.
3. У командних видах програми – пари, змішані пари, естафети та інші – склади
команд можуть формуватися зі спортсменів різних територій. Розподіл очок здійснюється
пропорціонально на кожного учасника від загально нарахованих.
4. Нарахування очок командам, які не потрапили до фінальних змагань:
- при 4-х зонах за: ІІІ місце – по 15, IV місце – по 11, V місце – по 7, VІ місце по 3
очка за кожного спортсмена;
- при 3-х зонах за: ІІІ місце – по 18, ІV місце – по 14, V місце – по 11, VІ місце по 8
очок за кожного спортсмена.
5. За виконання спортсменом відповідного нормативу командам нараховуються
додаткові очки:
- майстер спорту України міжнародного класу
- 20 очок;
- майстер спорту України
- 10 очок.
6. Студенти - члени збірних команд України, які в період проведення Універсіади з
виду спорту знаходяться відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань
України на 2015 рік на чемпіонатах Світу та Європи, етапах Кубків Світу та Європи
нараховується 36 заохочувальних очок один раз в одному виді змагань фінальної частини
Універсіади, які додаються до загальної кількості очок комплексного заліку відповідним
територіям і ВНЗ.
Нараховуються заохочувальні очки лише при наявності листа Міністерства
молоді та спорту України за підписом заступника Міністра, не пізніше 15 днів до початку
змагань з виду спорту Універсіади.
У разі нарахування заохочувальних очок за студентів, склад команди у виді спорту
не зменшується.
VІІІ. Нагородження
Спортсмени та тренери у видах програми з видів спорту нагороджуються за:
- І місце – медалями та дипломами відповідних ступенів Комітету;
- ІІ - ІІІ місця – медалями та дипломами відповідних ступенів Комітету.
Команди, що посіли І - ІІІ місця з видів спорту нагороджуються кубками,
вимпелами та дипломами відповідних ступенів Комітету.
Збірні команди територіальних відділень (філій) Комітету, що посіли І - ІІІ місця у
загальнокомандному заліку по групам нагороджуються кубками, вимпелами та дипломами
відповідних ступенів Комітету.
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Команди ВНЗ, які посіли І - ІІІ місця у загальнокомандному заліку в кожній
категорії окремо (по 6-ти категоріям) нагороджуються кубками, вимпелами та дипломами
відповідних ступенів Комітету.
Команди ВНЗ, які посіли І - ІІІ місця у загальнокомандній першості серед усіх
ВНЗ нагороджуються кубками, вимпелами та дипломами СССУ.
Нагородження переможців - призерів Універсіади проводить Комітет спільно з
СССУ.
ІХ. Фінансові умови проведення змагань
Всі витрати на участь у зональних змаганнях з видів спорту ІІ групи – за рахунок
організацій, що відряджають.
Витрати з відрядження іногородніх суддів, харчування суддів, оплати послуг
спортивних споруд, придбання типографської продукції та канцтоварів тощо щодо
проведення зональних змагань несе Комітет.
Витрати з відрядження спортсменів і тренерів на фінальні змагання з видів спорту
І та ІІ групи (проїзд до місця проведення змагань і зворотньо, добові в дорозі та
харчування в період змагань) – за рахунок організацій, що відряджають.
Витрати з розміщення спортсменів, тренерів, відрядження іногородніх суддів,
харчування суддів, оплати послуг спортивних споруд, придбання типографської продукції
та канцтоварів, нагородження переможців тощо щодо проведення фінальних змагань несе
Комітет.
Додатково дозволяється відряджати на змагання з видів спорту представників,
тренерів та медичний персонал за рахунок коштів організацій, що відряджають.
Команди – учасниці повинні сплатити членські внески до СССУ в розмірі тридцяти
гривень за кожного спортсмена до початку змагань і надати документ про сплату, при
відсутності такого, внесок сплачується по місцю проведення змагань.
Примітка: у разі відсутності або затримки фінансування змагання з видів спорту
можуть бути проведені за рахунок відряджаючих організацій.
Х. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 18.121998 № 2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»:
відповідальність за підготовку спортивних споруд та дотримання правил безпеки
під час проведення змагань покладається на керівників відповідних обласних відділень з
фізичного виховання та спорту, власників спортивних споруд, директорів спортивних
споруд та головних суддів змагань;
не менше ніж за 4 години до початку змагань складається акт про готовність
спортивної споруди, за підписом представника Комітету, начальника обласного
відділення(філії), власника (директора) спортивної споруди, головного судді (зразок
додається).
Акт є обов’язковим документом, що додається до звіту суддівської колегії з виду
спорту.
Невиконання вимог, передбачених цим розділом, що може стати причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою
відповідальність, передбачену законодавством України.

XІ. Порядок і терміни подання заявкової документації
Попередні заявки від територіальних відділень(філій) Комітету на участь у ІІ-му
етапі подаються до Комітету не пізніше 10 лютого 2015 р. за адресою: 01054, м. Київ, вул.
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Дмитрівська, 46 (e-mail: kfvs_vnz@ukr.net) та Центральній ШВСМ Комітету за адресою:
03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 15-а (e-mail cshvsm2@ukr.net) з приміткою
Універсіада2015.
Начальники територіальних відділень (філій) Комітету і керівники ВНЗ несуть
повну відповідальність за своєчасне надання попередньої заявки, достовірне заповнення
іменних заявок і документів згідно з вимогами Регламенту.
У попередній заявці необхідно вказати кількість спортсменів і тренерський склад
(чоловіків і жінок окремо), які заявляються для участі у виді спорту.
Представник або тренер команди, в день приїзду на змагання, подає до судівської
колегії з виду спорту наступні документи:
- іменну заявку, надруковану в двох примірниках (форма додається) в якій
обов’язково вказати повну та скорочену назву кожного ВНЗ, категорію (згідно з кількістю
студентів) та відомчу підпорядкованість, завірену керівником відділення(філії) та ВНЗ,
лікарем медичної установи та завірену відповідними печатками.
На кожного спортсмена подаються:
- паспорт;
- пластикова картка або залікова книжка студента, слухача, курсанта (для
випускників - оригінал диплома про закінчення навчального закладу);
- документ, який підтверджує виконання спортивного розряду;
- страховий поліс;
- технічну заявку;
- звіти головних суддів про проведення територіальних змагань з видів спорту;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для спортсменів і тренерів.
Примітка: У випадку відсутності будь-якого з документів спортсмени (команди) до
участі у змаганях не допускаються; виїзд спортсменів (команд) на
змагання дозволяється лише після отримання офіційного виклику.
XII. Заключні положення
Розгляд і вирішення всіх суперечок, що виникають під час проведення змагань між
офіційними особами, спортсменами та іншими належить до компетенції оргкомітету та
суддівських колегій з видів спорту.
Рішення з питань, які не врегульовані цим Регламентом, приймає оргкомітет.
Всі додатки та доповнення до Регламенту є його невід’ємною частиною.
Регламент набирає чинності з моменту його затвердження Комітетом і діє до
завершення останнього виду програми змагань.

ПРОГРАМА ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
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Бадмінтон
Особисті змагання з командним заліком.
Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням місць з
1-16 у 4-ох розрядах (одиночний розряд – чоловіки і жінки, парний розряд – чоловіки і
жінки). Усі зустрічі в особистих і парних змаганнях проводяться з 3-ох партій.
Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками команди в
особистих і парних змаганнях.
Баскетбол, волейбол, гандбол, футбол
Змагання проводяться у два етапи:
I етап - зональні змагання.
Проводяться в зонах за територіальним принципом за коловою системою в одне
коло. Розподіл команд по зонах здійснюється за рішенням Оргкомітету або вільним
жеребкуванням.
II етап - фінальні змагання.
Кількісний склад, порядок і система проведення фінальних змагань у даних видах
спорту визначається відповідно до попередніх заявок на участь у змаганнях не пізніше
20 лютого 2015 року за рішенням Оргкомітету.
Визначення переможців:
Місця команд у змаганнях визначаються за більшою кількістю набраних очок.
Якщо дві чи більше команд набрали однакову кількість очок у всіх іграх, то для
визначення місць у змаганнях, застосовуються додаткові показники в наступному
порядку:
Баскетбол:
- більша кількість перемог в іграх між ними;
- краща різниця закинутих і пропущених очок в іграх між ними;
- більша кількість закинутих очок в іграх між ними,
- краща різниця закинутих і пропущених очок в усіх іграх,
- більша кількість закинутих очок в усіх іграх,
- за жеребом.
Волейбол:
- краще співвідношення виграних і програних партій у всіх зіграних іграх;
- краще співвідношення виграних і програних м’ячів у всіх зіграних партіях;
- за результатом особистих матчів між спірними командами.
Гандбол:
- більша кількість очок у іграх між ними;
- кращу різницю закинутих і пропущених м’ячів у іграх між ними;
- кращу різницю закинутих і пропущених м’ячів у всіх іграх;
- більшу кількість перемог у всіх іграх;
- більшу кількість закинутих м’ячів і всіх іграх;
- за жеребом.
Футбол:
- більшу кількість набраних очок в матчах між ними;
- більшу кількість перемог;
- кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в іграх між ними,
- кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;
- більшу кількість забитих м’ячів у всіх матчах;
- найменшу кількість балів за дисциплінарні санкції (попередження – 1 бал,
вилучення – 3 бали,);
- за жеребом.
Веслування академічне
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Змагання особисто - командні.
Чоловіки
- 1х, 2х, 2-, 4-, 8+; Легка вага - 1х, 2х, 4-;
Жінки
- 1х, 2х, 4-;
Легка вага - 1х, 2х.
Кожен учасник змагань може виступати у 2-ох номерах програми.
Командна першість визначається згідно таблиці нарахування очок, набраних
заліковими учасниками в усіх видах програми.
У 1х допускається по 2 залікових човни у чоловіків і жінок, а в інших класах – по 1
човну.
У командних видах до складу екіпажів допускаються спортсмени різних територій.
Гімнастика спортивна
Змагання особисто - командні.
Спортсмени виконують довільну програму МСУ, кандидатів у майстри спорту
України (далі – КМСУ).
Командна першість визначається окремо серед команд чоловіків і жінок за
найбільшою сумою балів 3-х спортсменів в кожному виді багатоборства.
Особиста першість у багатоборстві визначається в кожному розряді окремо за
найбільшою сумою балів.
До фіналу в окремих видах багатоборства допускаються 8 жінок і 8 чоловіків, які
змагаються за програмою МСУ (чоловіки - за результатами змагань № 1).
Гімнастика художня
Змагання особисто – командні.
Спортсменки змагаються з двох видів програми: багатоборство і групові вправи за
програмою МСУ.
1-й день: вправи з обручем і м’ячем; групові вправи – 5 пар булав.
2-й день: вправи зі стрічкою та булавами; групові вправи – 3 м’яча та 2 стрічки.
3-й день: вправи з обручем, булавами, м’ячем, стрічкою;
групові вправи - 5 пар булав; 2 стрічки та 3 м’яча.
Визначення переможців фінальних змагань з окремих видів програми.
Особиста першість в багатоборстві визначається за найбільшою сумою балів,
набраних учасницями в 4-ох видах програми.
До фіналу з 4-ох видів багатоборства допускається по 8 гімнасток, у групових
вправах - 8 команд.
Командна першість у багатоборстві визначається за результатами 3-ох учасниць.
Змагання в групових вправах проводяться при умові, якщо заявлено не менше 6
команд.
Багатоборство у групових вправах визначається за кращою сумою балів, яку
отримала команда при виконанні двох вправ.
Командний залік визначається за сумою балів особистої першості та групових
вправ.
Кожен суддя повинен мати свідоцтво про проходження Всеукраїнського семінару
суддів.
Кожна гімнастка повинна мати ліцензію Федерації гімнастики України.

Дзюдо
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Змагання особисті з командним заліком.
Вагові категорії: чоловіки
– 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг., абс.;
жінки
– 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг., абс.
Дозволяється здвоювання у 2-ох вагових категоріях у чоловіків і жінок.
Легка атлетика
Змагання особисто - командні.
Кожен учасник має право виступати в двох видах програми і одній естафеті або
двох естафетах і одному виді програми.
На кожен вид програми дозволяється заявити необмежену кількість учасників.
В естафетному бігу - одну команду на кожен вид естафети.
До заліку командної першості входять результати спортсменів, що посіли з 1 по 24
місце, згідно таблиці нарахування очок. В естафетному бігу з 1 по 16 місце.
На участь у багатоборстві можна заявити не більше 2-ох спортсменів незалежно від
статі. Очки в багатоборстві нараховуються з коефіцієнтом 1,5.
Чоловіки
біг:
стрибки:
метання:
десятиборство.
Жінки:
біг:
стрибки:
метання:
семиборство.

100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., 5000 м., 10000 м.,
110 м. з/б, 400 м. з/б, 3000 м. з/п; 4  100 м., 4  400 м., с/х-10 км.;
у висоту, у довжину, потрійний, з жердиною;
спису, диску, молота; штовхання ядра;
100 м., 200 м., 400 м., 800 м., 1500 м., 5000 м., 10000 м.,
100 м. з/б ; 400 м. з/б, 3000 м. з/п, 4  100 м., 4 х 400м., с/х-10 км;
у висоту та довжину, потрійний, з жердиною;
спису, диску, молота; штовхання ядра;

Плавання
Змагання особисто - командні.
Команда складається із спортсменів незалежно від статі.
Від команди у кожному номері програми допускається необмежена кількість
спортсменів, в естафеті – по одній команді. Для командного заліку кожний учасник має
право виступати у трьох індивідуальних номерах програми і естафетах.
В особистому заліку очки нараховуються за результатом не нижче ІІ-го розряду.
Басейн 50 м
Вільний стиль
50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м (ж), 1500 м (ч);
Брас
50 м, 100 м, 200 м;
Батерфляй
50 м, 100 м, 200 м;
На спині
50 м, 100 м, 200 м;
Комплексне плавання
200 м, 400 м.
Естафети:
комбінована
4  100 м (чоловіки, жінки);
вільний стиль
4  50 м, 4  100 м (чоловіки, жінки).

Стрільба з лука
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Змагання особисто - командні.
Програма змагань:
- класичний лук 4 х 70 метрів;
- блочний лук 4 х 50 метрів;
- Олімпійський раунд – індивідуальний;
- Олімпійський раунд – командний.
Стрільба кульова
Змагання особисті з командним заліком.
Програма змагань:
- чоловіки – МП-6, МП-8, МП-10, ПП-3, МГ-9, МГ-6, ГП-6, ГП-12, ГП-11а;
- жінки
– МГ-5, МГ-9, ГП-4, МП-5, ПП-2.
Фінали при виконанні вправ не проводяться.
На кожну вправу допускається не більше 3-х спортсменів від команди.
Стрибки у воду
Змагання особисто-командні та проводяться серед чоловіків і жінок окремо з:
трамплінів 1 і 3 метри;
вишки 10 метрів;
синхронних стрибків – трамплін - 3 метри та вишка - 10 метрів.
Теніс

Змагання особисто - командні.
Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням 1-16 місць
у 4-ох розрядах (одиночний розряд – чол., жін.; парний розряд – чол., жін.).
Усі зустрічі в особистих і командних змаганнях складаються з 3-ох партій за
системою «Тай-Брейк».
Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками команди в
особистих змаганнях.
У разі рівної суми очок перевагу отримує команда, що має більше I, II, і т.д. місць.
Теніс настільний
Змагання особисто - командні.
Усі зустрічі в особисто-командних змаганнях складаються з 5-ти партій.
Всі змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням 1-16 місць у 7ми розрядах (командні змагання – чоловіки та жінки, одиночний розряд – чоловіки та
жінки, парний розряд – чоловіки та жінки, змішаний парний розряд).
Пари складають спортсмени однієї команди.
Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками команди в
особистих і командних змаганнях.
В разі рівної суми очок перевага віддається команді, що має більше I, II і т.д. місць.
Тхеквондо WTF
Змагання особисті з командним заліком.
Вагові категорії:
- чоловіки – 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87;
- жінки 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73.
Дозволяється здвоювання у 2-х вагових категоріях у чоловіків і жінок.
Фехтування
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Змагання особисто-командні.
У командних змаганнях фехтує спортсмени: 3 основні і 1 запасний.
Змагання проводяться впродовж 7 днів.
1 день –
приїзд - шабля жінки та чоловіки;
2 день змагання особисті - шабля жінки та чоловіки,
приїзд - рапіра жінки;
3 день змагання особисті - рапіра жінки;
змагання командні - шабля жінки та чоловіки,
приїзд - рапіра чоловіки;
4 день змагання особисті - рапіра чоловіки,
змагання командні - рапіра жінки,
приїзд - шпага жінки;
5 день змагання особисті - шпага жінки,
змагання командні - рапіра чоловіки,
приїзд – шпага чоловіки;
6 день змагання особисті - шпага чоловіки,
змагання командні - шпага жінки;
7 день змагання командні - шпага чоловіки;
закриття змагань.
У разі відсутності в команді виду зброї, дозволяється сумісництво в іншому виді,
але не більше ніж дві команди на вид зброї.
За 14 діб до початку змагань до Оргкомітету Універсіади необхідно подати
кількісну заявку з кожного виду зброї, а за 5 днів – особисту заявку електронною поштою.
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