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ПОЛОЖЕННЯ
про ХІ літню Універсіаду України 2013 року
І. Мета і завдання
ХІ літня Універсіада України проводиться згідно з Єдиним календарним планом
спортивних змагань України на 2013 рік, з метою стимулювання розвитку фізичної
культури та спорту у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та
підготовки до ХХVІІ Всесвітньої літньої Універсіади і інших міжнародних змагань.

ІІ. Терміни і міста проведення фінальних змагань
Види спорту І групи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Бадмінтон
Бокс
Боротьба вільна та греко-римська
Боротьба на поясах
Боротьба самбо
Важка атлетика
Веслування академічне
Веслування на байдарках і каное
Волейбол пляжний
Гімнастика спортивна
Гімнастика художня
Дзюдо
Легка атлетика
Плавання
Стрільба кульова
Стрибки у воду
Теніс
Теніс настільний
Фехтування
Шахи

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Баскетбол - чоловіки
Баскетбол - жінки
Волейбол - чоловіки
Волейбол - жінки
Регбі-7 - чоловіки, жінки
Футбол - жінки
Футбол - чоловіки
Хокей на траві - чоловіки
Хокей на траві - жінки

03 – 07 березня
01 – 07 квітня
04 – 07 квітня
12 – 14 квітня
18 – 21 квітня
07 – 11 травня
26 – 29 травня
08 – 11 червня
04 – 07 червня
10 – 14 травня
25 – 28 квітня
14 – 17 березня
16 – 19 травня
27 – 30 березня
20 – 24 березня
12 – 16 березня
06 – 11 червня
16 – 21 квітня
21 – 29 квітня
07 – 14 квітня

Дніпропетровськ
Харків
Івано-Франківськ
Київ
Харків
Скадовськ (Херсонська обл.)
Київ
Дніпропетровськ
Іллічівськ (Одеська обл.)
Київ
Кіровоград
Суми
Ялта (АР Крим)
Дніпродзержинськ
Львів
Миколаїв
Херсон
Н. Каховка (Херсонська обл.)
Львів
Львів

Види спорту ІІ групи
19 – 23 червня
10 – 14 червня
12 – 16 червня
03 – 07 червня
25 – 27 квітня
15 – 19 червня
24 – 28 червня
25 – 29 квітня

За призначенням
За призначенням
За призначенням
За призначенням
Сміла - Одеса
Чернігів
Ірпінь (Київська обл.)
Вінниця

Зональні змагання: баскетбол - чол.-жін.
волейбол - чол.-жін.
футбол чол.-жін.

21 – 26 травня
14 – 19 травня
11 – 16 травня

за призначенням
за призначенням
за призначенням

День приїзду вказано першим

ІІІ. Керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво організацією та проведенням ХІ літньої Універсіади
України 2013 року (далі – «Універсіада») здійснюється Комітетом з фізичного
виховання та спорту МОНмолодьспорту України (далі – «Комітет»), Спортивною
студентською спілкою України (далі – «СССУ») і Головною суддівською колегією
Універсіади (далі – «ГСК»).
Безпосереднє проведення зональних і фінальних змагань покладається на
суддівські колегії з видів спорту, узгоджених з федераціями з видів спорту України та
затверджених відповідними наказами Комітету і на територіальні відділення з
фізичного виховання та спорту Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та
Севастопольське міські, на території яких проводяться змагання.

IV. Організації та учасники змагань
У змаганнях Універсіади з видів спорту беруть участь збірні команди
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.
До складу команд допускаються:
 студенти ВНЗ III-IV рівня акредитації денної форми навчання незалежно від
відомчої підпорядкованості і форм власності, а також слухачі та курсанти
військових ВНЗ III-IV рівня акредитації;
 випускники ВНЗ 2012 і 2013 років денної форми навчання.
Вік учасників – 1985 рік народження і молодше. Баскетбол (чоловіки) – до 25
років.
Всі спортсмени повинні бути членами Спортивної студентської спілки України.
До участі у змаганнях ІІІ етапу зі спортивних ігор (баскетбол, волейбол, регбі,
хокей на траві, футбол) допускаються команди вищих навчальних закладів –
призери територіальних змагань (але не більше двох команд), які представляють
територіальну організацію і можуть складатись повністю із спортсменів свого ВНЗ та
(або) доповнюватись спортсменами інших ВНЗ даної території: у баскетболі,
волейболі, регбі та хокею на траві по 3 гравця, у футболі – 6 гравців.
Студенти, які навчаються у філіях ВНЗ, розташованих за межами областей,
приймають участь у складах збірних команд територій, де знаходяться філії.
Студенти І курсу ВНЗ можуть бути заявлені за команди територій, з яких вони
прибули на навчання, якщо території, де знаходяться ВНЗ, до складу команд з видів
спорту їх не заявляють.
У складах команд дозволяється брати участь іноземним студентам денної форми
навчання при наявності всіх документів, передбачених даним Положенням.
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V. Умови проведення змагань
Змагання ХІ літньої Універсіади України проводяться поетапно.
І етап
Масові змагання з видів спорту, різні фізкультурно-спортивні
конкурси, турніри, фестивалі здоровя і спорту проводяться на основі розвитку
ініціативи і самодіяльності колективів вищих навчальних закладів, у навчальних
групах, на факультетах, курсах, у студентських гуртожитках, будівельних і
сільськогосподарських загонах, оздоровчо-спортивних таборах, спортивних секціях,
оздоровчих групах та інших обєднаннях ВНЗ і тривають протягом 2012-2013 років.
У цих змаганнях беруть участь усі бажаючі: студенти, аспіранти, викладачі,
співробітники ВНЗ і члени їх родин, які пройшли попередню підготовку, мають
допуск лікаря до змагань і являються членами Спортивної студентської спілки
України.
Програма, терміни, склад учасників, порядок та інші умови проведення змагань
І-го етапу за програмою Універсіади визначає організація, що її проводить, з
урахуванням необхідності залучення максимально можливої кількості студентів до цих
заходів, що проводяться за туровою системою, яка забезпечує багаторазові старти
кожного учасника змагань.
ІІ етап

Змагання в містах, областях – протягом 2013 року.

ІІІ етап
Фінальні змагання ХІ літньої Універсіади України проводяться в
лютому – червні 2013 року.
Фінальні змагання Універсіади регламентуються відповідними розділами
Положення і проводяться за діючими міжнародними та Всеукраїнськими правилами
змагань з видів спорту, затверджених федераціями з видів спорту.
ХІ літня Універсіада України проводиться з комплексним заліком для
Кримського Республіканського, обласних, Київського та Севастопольського
міських відділень ФВС за трьома групами, які розподіляються згідно загальної
чисельності студентів:
І група

Дніпропетровське, Донецьке, Запорізьке, Луганське,
Львівське, Одеське, Харківське обласні, Київське міське.

ІІ група

Кримське
Республіканське,
Вінницьке,
Івано-Франківське,
Миколаївське,
Полтавське,
Рівненське,
Тернопільське,
Хмельницьке, Черкаське обласні.

ІІІ група

Волинське, Житомирське, Закарпатське, Київське, Кіровоградське,
Сумське,
Херсонське,
Чернівецьке,
Чернігівське
обласні,
Севастопольське міське.

До загальнокомандного заліку територій враховуються кращі результати видів
спорту Універсіади для:
І групи – 18, ІІ групи – 14, ІІІ групи – 10 видів спорту.
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Територіям дозволяється заявити не більше двох команд у виді спорту. Друга
команда може бути заявлена тільки в тому випадку, якщо перша виступає в повному
складі і складається із спортсменів, що становлять не менше 50% від повного
складу, що визначено VІ розділом даного Положенням, плюс один спортсмен
незалежно від статі.
Очки з виду спорту нараховуються та входять до заліку кожній команді
окремо.
Спортсмени збірних команд відділень з ФВС дають паралельний залік вищим
навчальним закладам III-IV рівня акредитації згідно категорій, визначених даним
Положення:
1 категорія – серед університетів, академій та інститутів фізичної культури і
спорту (НУФВСУ, ЛДУФК, ХДАФК, ДДІФКС, ДДІЗФВС);
2 категорія – серед педагогічних ВНЗ, які мають факультети або інститути
фізичного виховання і спорту;
3 категорія – серед вищих навчальних закладів, які мають більше ніж 10000
студентів;
4 категорія – серед вищих навчальних закладів, які мають від 5000 до 10000
студентів;
5 категорія – серед вищих навчальних закладів, які мають від 2000 до 5000
студентів;
6 категорія – серед вищих навчальних закладів, які мають до 2000 студентів.
Фінальні змагання Універсіади проводяться при умові, що від територій або
ВНЗ на змагання заявлено не менше 6 команд з виду спорту.

VІ. Чисельний склад команд з видів програми та розрядні вимоги
Види спорту І групи
№
п/п

Вид спорту

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Бадмінтон
Бокс
Боротьба вільна та греко-римська
Боротьба на поясах
Боротьба самбо
Важка атлетика
Веслування академічне
Веслування на байдарках і каное
Волейбол пляжний
Гімнастика спортивна
Гімнастика художня
Дзюдо
Легка атлетика
Плавання
Стрільба кульова
Стрибки у воду
Теніс
Теніс настільний
Фехтування
Шахи

Максимальна кількість
Розряд
спортсменів
тренерів Всього
чоловіки
жінки
суддів
ІІ
2
2
2
6
І
10
2
12
І
15
3
18
І
4
1
5
І
8
2
10
І
8
2
10
І
13
3
16
І
12
3
15
І
2
2
2
6
КМСУ
4
4
2+2
12
МСУ
8
1+1
10
І
10
2
12
І
16
2
18
ІІ
12
2
14
І
8
2
10
І
4
1
5
І
3
3
1
7
І
2
2
1
5
І
24
4
28
І
2
2
1
5
4

Види спорту ІІ групи
Змагання проводяться за рахунок відряджаючих організацій з зарахуванням очок до
загальнокомандного заліку Універсіади
Максимальна кількість
№
Вид спорту
Розряд
спортсменів
тренерів Всього
п/п
чоловіки
жінки
суддів
1
Баскетбол
І
12
12
4
28
2
Волейбол
І
12
12
4
28
3
Регбі-7
І
12
12
4
28
4
Футбол
І
18
18
4
40
5
Хокей на траві
І
14
14
4
32

VIІ. Підведення підсумків фінальних змагань
На ХІ літній Універсіаді України розігруються і визначаються:
 особиста першість в видах програми з усіх видів спорту;
 командна першість з усіх видів спорту серед Кримського Республіканського,
обласних, Київського та Севастопольського міських відділень ФВС;
 загальнокомандна першість по групам територій серед Кримського
Республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських
відділень ФВС;
 першість серед вищих навчальних закладів III-IV р.а. за категоріями;
 загальнокомандна першість серед усіх ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Командні місця в кожному виді спорту визначаються за найбільшою сумою
очок, що нараховуються за наведеною нижче таблицею.
Очки в особистому заліку нараховуються за результати, показані на один розряд
нижче, ніж допуск до змагань.
Загальнокомандне місце серед територіальних відділень ФВС, згідно розподілу
по групам, визначається за найбільшою сумою очок, що нараховуються за результати,
показані спортсменами у залікових видах спорту та заохочувальних очок.
При 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.
До збірних команд територій, які заявились на участь і не прибули на змагання
з виду спорту, застосовуються штрафні санкції – мінус 150 очок від
загальнокомандного заліку. Рішення нарахування штрафних очок приймає ГСК
Універсіади при виникненні особливих питань з виду спорту.

Таблиця нарахування очок
Зайняті
місця

Командні види
програми

Індивідуальні
види програми

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

72
66
60
54
50
46
42
38
32
30

36
33
30
27
25
23
21
19
16
15
5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

28
26
24
22
20
18

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Примітки:
1. Нарахування очок згідно шкали «Командні види програми» – бадмінтон, теніс
і теніс настільний (командні змагання, пари, змішані пари), веслування академічне
(двійки, четвірки, вісімки), веслування на байдарках і каное (двійки, четвірки),
гімнастика спортивна (командні змагання серед чоловіків і жінок окремо), гімнастика
художня (багатоборство та групові вправи), дзюдо, стрільба кульова і шахи (командні
змагання), легка атлетика і плавання (естафети), фехтування (командні змагання з
кожного виду зброї), стрибки у воду (чоловіки і жінки – синхронні стрибки).
2. У командних видах програми – пари, змішані пари, естафети та інші – склади
команд формуються тільки з спортсменів відповідної території.
3. У баскетболі, волейболі, регбі, хокею на траві і футболі очки нараховуються за
кожного спортсмена згідно шкали «Індивідуальні види програми». Командам, які не
отримали права на участь у фінальних змаганнях при 4-х зонах, очки нараховуються:
ІІІ місце в зоні – по 15 очок, IV місце – по 11 очок, V місце – по 7 очок і VІ місце –
по 3 очка за кожного спортсмена; при 3-х зонах – ІІІ місце в зоні – по 18 очок, ІV місце
– по 14 очок, V місце – по 11 очок і VІ місце – по 8 очок за кожного спортсмена.
4. Додатково нараховуються очки за:
- виконання нормативу МСУМК
- 20 очок;
- виконання нормативу МСУ
- 10 очок.
5. За студентів, членів збірної команди України, які в період проведення
Універсіади з виду спорту знаходяться, згідно з календарем, на чемпіонатах
Світу
і
Європи,
етапах
Кубків
світу і Європи нараховується 36
заохочувальних очок один раз в одному виді змагань у фінальній частині Універсіади
і вони додаються до загальної кількості очок комплексного заліку територіям і ВНЗ.
Заохочувальні очки нараховуються лише при наявності офіційного
підтвердження Державної Служби молоді та спорту України за підписом заступника
Голови Держмолодьспорту України і не пізніше ніж за 15 днів до початку змагань з
виду спорту Універсіади.
В разі нарахування заохочувальних очок за студентів, склад команди у виді
спорту не зменшується.

VІІІ. Нагородження переможців змагань
1. Спортсмени, які посіли І місця у видах програми з видів спорту,
нагороджуються медалями, дипломами І-го ступеню, цінними призами або грошовими
винагородами; ті, які посіли ІІ і ІІІ місця – медалями та дипломами відповідних
ступенів Комітету.
2. Команди, що посіли І-ІІІ місця у змаганнях з видів спорту, нагороджуються
кубками, вимпелами та дипломами відповідних ступенів Комітету.
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3. Збірні команди територіальних відділень ФВС, що посіли І-ІІІ місця у
загальнокомандному заліку по групах, нагороджуються кубками, вимпелами та
дипломами відповідних ступенів Комітету.
4. Команди ВНЗ, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку (по 6-ти
категоріям) у кожній категорії окремо, нагороджуються кубками, вимпелами та
дипломами відповідних ступенів Комітету.
5. Команди ВНЗ, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандній першості серед усіх
ВНЗ, нагороджуються кубками, вимпелами та дипломами відповідних ступенів
Комітету.
6. Тренери спортсменів і команд, які посіли І-ІІІ місця у змаганнях з видів
спорту, нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів Комітету.

ІХ. Умови прийому команд
Види спорту І групи
Фінальні змагання: витрати по відрядженню учасників Універсіади (проїзд в
обидва кінці, добові в дорозі та харчуванню в період змагань) – за рахунок коштів
місцевих організацій, які їх відряджають.
Комітет несе всі витрати по розміщенню спортсменів і тренерів, відрядженню
іногородніх суддів, харчуванню суддів, оплаті послуг спортивних споруд,
типографським виробам, придбанню канцтоварів, нагородженню переможців, тощо.

Види спорту ІІ групи
Зональні і фінальні змагання: всі витрати по участі (проїзд в обидва кінці,
добові в дорозі, розміщення і харчування в період змагань) – за рахунок коштів
місцевих організацій, які їх відряджають.
Комітет несе всі витрати по відрядженню іногородніх суддів, харчуванню суддів,
оплаті послуг спортивних споруд, типографським виробам, придбанню канцтоварів,
нагородженню переможців, тощо.
Територіальним організаціям дозволяється додатково відрядити на змагання з
виду спорту представників та тренерів за рахунок коштів місцевих організацій, які
їх відряджають.
Примітка: В разі відсутності або затримки фінансування змагання частини
видів спорту можуть бути проведені за рахунок відряджаючих організацій.

Х. Безпека при проведенні змагань.
Підготовка спортивних споруд.
Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998 року № 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;
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не менше ніж за 4 години до початку змагань складається акт про готовність
спортивних споруд, який засвідчують представник КФВС МОНмолодьспорту
України, начальник обласного відділення, власник спортивної споруди, директор
спортивної споруди, головний суддя (зразок акту додається).
Акт є обов’язковим документом, що додається до звіту головної суддівської
колегії.
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 заявок
Попередні заявки від відділень з фізичного виховання та спорту АР Крим,
областей, міст Києва та Севастополя і ВНЗ на участь у ІІІ етапі Універсіади
подаються до ГСК Універсіади (КФВС МОНмолодьспорту, 46, вул. Дмитрівська,
м.Київ, 01054) до 20 січня 2013 року.

Начальники територіальних відділень з фізичного виховання та
спорту Комітету з ФВС МОНмолодьспорту несуть повну відповідальність
за своєчасне представлення попередньої заявки, правильне і достовірне
заповнення іменних заявок та документів згідно з вимогами даного
Положення.
У попередній заявці необхідно вказати кількість спортсменів (чоловіків і
жінок окремо) і тренерський склад, які заявляються у виді спорту.
Тренер-представник команди в день приїзду на змагання подає в комісію по
допуску наступні документи:
1. Іменну заявку, надруковану у двох примірниках (форма додається), завірену
лікарем облфіздиспансера або студентської поліклініки, в якій обов’язково
вказати повну назву кожного ВНЗ, його абревіатуру, категорію (згідно з
кількістю студентів) та відомчу підпорядкованість.
2. На кожного учасника подаються наступні документи:
 паспорт;
 пластикова картка або залікова книжка студента, слухача, курсанта; для
випускників - диплом про закінчення навчального закладу (оригінал);
 документ, який підтверджує виконання спортивного розряду;
 страховий поліс.
3. Технічну заявку.
4. Звіти головних суддів про проведення територіальних змагань з видів спорту.
5. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру для спортсменів і тренерів.
6. Підтверджуючий документ про сплату членських внесків до Спортивної
студентської спілки України або, при відсутності такого, до бухгалтерії
регіонального відділення по місцю проведення змагань сплачується внесок в
розмірі тридцяти гривень за кожного спортсмена.

При відсутності будь-якого з документів спортсмени або команди до
змагань не допускаються !

Виїзд спортсменів і команд на змагання дозволяється лише
після одержання офіційного виклику
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ПРОГРАМА ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ
Бадмінтон
Змагання особисті з командним заліком.
Особисті змагання проводяться за олімпійською системою з визначенням 1-16
місць 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, футбол
Змагання проводяться у 2 етапи – зональні і фінальні.
Зональні змагання.
Зональні змагання проводяться в 3-ох – 4-ох зонах по 4 – 6 команд в кожній, за
коловою системою в одне коло.
Розподіл команд по зонам проводиться згідно з рейтингом (до уваги приймається
участь у поточному Чемпіонаті України) і жеребом з урахуванням територіальності.
Команди, які займуть 1 – 2 місця в зонах, отримують право на участь у
фінальних змаганнях..
Фінальні змагання проводяться:
- для 8-ми команд – у 2-х півфінальних групах «А» і «Б» по 4 команди в кожній.
Групу «А» складають: 1-ші місця І і ІV зони та 2-гі місця ІІ і ІІІ зони; групу «Б» –
1-ші місця ІІ і ІІІ зони та 2-гі місця І і ІV зони. Ігри в групах «А» і «Б» проводяться за
коловою системою в одне коло з урахуванням ігор в зональних змаганнях.
У баскетболі і волейболі команди, які займуть 1-2 та 3-4 місця в півфіналі
розігрують протягом двох днів, з урахуванням гри в півфіналі І – VIII місця.
У перший день фінальних ігор грають: А3-Б4, Б3-А4, Б1-А2, А1-Б2;
У другий день фінальних ігор грають:
- за 7-8 місця – команди, які зазнали поразки в іграх А3-Б4 і Б3-А4;
- за 5-6 місця – команди-переможниці ігор А3-Б4 і Б3-А4;
- за 3-4 місця – команди, які зазнали поразки в іграх Б1-А2 і А1-Б2;
- за 1-2 місця – команди-переможниці ігор Б1-А2 і А1-Б2.
У футболі після проведення півфінальних ігор проводяться стикові ігри за
І-ІІ, ІІІ-ІV, V-VI і VII-VIII місця.
- для 6-ти команд – за коловою системою в одне коло з урахуванням ігор в
зональних змаганнях.
ГСК Універсіади та Комітет мають право по ходу змагань змінювати системи
проведення у зв’язку з недоїздом команд або їх недопуску.

Визначення переможців
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага віддається
команді, що має послідовно:
У баскетболі
- більшу кількість перемог в іграх між ними;
- краще співвідношення очок в іграх між ними;
- краще співвідношення очок в усіх іграх.
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У волейболі
- краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх іграх;
- краще співвідношення виграшних і програшних очок в усіх іграх;
- за результатами гри між спірними командами.
У футболі
- більшу кількість очок в іграх між ними;
- більшу кількість перемог;
- кращу різницю забитих і пропущених м’ячів в іграх між ними, а потім в усіх
іграх;
- більшу кількість забитих м’ячів;
- меншу кількість порушень (вилучення – 3 очка, попередження – 1 очко).

Бокс
Змагання особисто-командні.
Вагові категорії: чоловіки – 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 кг.;
жінки – 48, 51, 54, 57, 60, 69, 75, 81, +81 кг.
Дозволяється здвоювання у вагових категоріях: чоловіки – 49, 52, 91, +91 кг.;
жінки – 48, 51, 81, +81 кг.
Змагання проводяться згідно діючих правил з виду спорту.

Боротьба вільна та греко-римська
Змагання особисто-командні.
Вагові категорії вільної боротьби: чоловіки - 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг.;
жінки - 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 кг.
Вагові категорії греко-римської боротьби: 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 кг.
Дозволяється здвоювання у 2-х вагових категоріях у чоловіків і жінок.
Змагання проводяться згідно діючих правил з виду спорту.

Боротьба на поясах
Змагання особисто-командні.
Вагові категорії: чоловіки – 60, 70, 80, 90, 100, +100 кг., абс.;
жінки – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг., абс.
Дозволяється здвоювання у 2-х вагових категоріях у чоловіків і жінок.
Змагання проводяться згідно діючих правил з виду спорту.

Боротьба самбо
Змагання особисто-командні.
Вагові категорії: чоловіки – 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100 кг.;
жінки – 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80 кг.
Дозволяється здвоювання у 2-х вагових категоріях у чоловіків і жінок.
Змагання проводяться згідно діючих правил з виду спорту.
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Важка атлетика
Змагання особисто-командні.
Вагові категорії:
чоловіки: 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105, + 105 кг;
жінки:
48, 53, 58, 63, 69, 75, + 75 кг
Дозволяється здвоювання у 2-х вагових категоріях.
Особисті місця учасників у кожній ваговій категорії визначаються за
найбільшою піднятою вагою в сумі двоборства, а також в окремих вправах – ривку та
поштовху.
Нарахування очок у ривку та поштовху проводиться з коефіцієнтом 0,5.

Веслування академічне
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.

Веслування на байдарках і каное
Змагання особисто-командні.
Чоловіки: К-1, К-2, К-4, С-1, С-2, С-4
- дистанції 200 м., 500 м., 1000 м.
Жінки:
К-1, К-2, К-4
- дистанції 200 м., 500 м.
Кожен учасник може виступати не більше ніж у 3-ох номерах програми.
Командна першість визначається згідно таблиці нарахування очок, набраних
заліковими учасниками в усіх видах програми. Особиста першість визначається в
порядку приходу до фінішу у фіналі, решта місць – за кращим часом.
Усі команди прибувають на змагання з бортовими номерами (флюгарками).

Волейбол пляжний
Змагання проводяться у два етапи – кваліфікаційний турнір і ігри в Основній
сітці, ігри в яких проводяться за системою «Плей-офф» з вибуванням після двох
поразок.
Усі матчі проводяться з 3-х партій за системою «тай-брей»”.
Використовуються м’ячі, рекомендовані ФІВБ (Mikasa VLS 200).
Висота сітки: чол.- 243 см; жін.- 224 см.

Гімнастика спортивна
Змагання особисто-командні.
Спортсмени виконують довільну програму МСУ, 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 фінальних змагань в окремих видах багатоборства допускаються 8 жінок та 8
чоловіків, які змагаються за програмою МСУ (чоловіки - за результатами змагань № 1).
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Гімнастика художня
Змагання особисто-командні, проводяться з двох видів програми: багатоборство
та групові вправи.
Спортсменки змагаються за програмою МСУ.
1-й день змагань – вправи: обруч; м’яч,
групові вправи: 5 пар булав;
2-й день змагань – вправи: стрічка, булави,
групові вправи: 3 м’яча, 2 стрічки;
3-й день змагань – визначення переможців фінальних змагань:
в окремих видах: обруч, булави, м’яч, стрічка
в групових вправах: 5 пар булав, 2 стрічки, 3 м’яча.
Особиста першість в багатоборстві визначається за найбільшою сумою балів,
набраних учасницями в 4-ох видах програми.
До фінальних змагань 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, що на змагання 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.

Дзюдо
Змагання особисто-командні
Вагові категорії: чоловіки – 60, 66, 73, 81, 90, 100, + 100 кг., абс.;
жінки –
48, 52, 57, 63, 70, 78, + 78 кг., абс.
Тривалість поєдинку у чоловіків і жінок – 5 хв.
Дозволяється здвоювання у 2-ох вагових категоріях.
В останній день відбудуться командні змагання «стінка на стінку».
Склад команди: по 5 спортсменів.
Вагові категорії: чол. - 66, 73, 81, 90, + 90 кг.;
жін. - 52, 57, 63, 70, + 70 кг.
Допускаються тільки спортсмени, які брали участь в особистих змаганнях.
Дозволяється боротися на категорію вище.
Втішні поєдинки в командному виді програми від фіналістів.

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.
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біг:
стрибки:
метання:
десятиборство.
біг:
стрибки:
метання:
семиборство.

Чоловіки
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;
списа, диска, молота; штовхання ядра;
Жінки
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, у довжину, потрійний, з жердиною;
списа, диска, 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
Брас
Батерфляй
На спині
Комплексне плавання
Естафети:
комбінована
вільний стиль

50 м., 100 м., 200 м., 400 м., 800 м./ж/, 1500 м./ч/;
50 м., 100 м., 200 м.;
50 м., 100 м., 200 м.;
50 м., 100 м., 200 м.;
200 м., 400 м.
4  100 м. /чоловіки, жінки/;
4  50 м., 4  100 м. /чоловіки, жінки/.

РегбіСистема проведення змагань буде вирішена на місці проведення згідно кількості
команд, які прибули на змагання. Визначення переможців і розподіл місць – згідно
правил і регламенту Чемпіонату України.

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.
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Стрибки у воду
Змагання особисто-командні і проводяться серед чоловіків і жінок окремо.
- з трамплінів 1 і 3 метри та вишки 10 метрів;
- з синхронних стрибків: – трамплін - 3 метри і 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.
В разі рівної суми очок перевага віддається команді, що зайняла більше 1-их,
2-их 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
7-ми розрядах (командні змагання – чол., жін., одиночний розряд – чол., жін.; парний
розряд – чол., жін. і 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 зайняла більше 1-их,
2-их і т.д. місць.

Фехтування
Змагання особисто-командні.
Учасники повинні мати страховий поліс !
В командних змаганнях фехтує 3 спортсмени і 1 запасний.
Змагання проводяться впродовж 9 днів.
1 день – приїзд - рапіра;
2 день - змагання рапіра - жінки;
3 день - змагання рапіра - чоловіки;
4 день - змагання рапіра - командні;
- приїзд - шпага;
5 день - змагання шпага - жінки;
6 день - змагання шпага - чоловіки;
7 день - змагання шпага - командні;
- приїзд - шабля;
8 день - змагання шабля - чоловіки, жінки;
9 день - змагання шабля - командні чоловіки і жінки.
В разі відсутності в команді виду зброї, дозволяється сумісництво в іншому виді,
але не більше ніж дві команди на вид зброї.
За 2 місяці до початку змагань до ГСК Універсіади необхідно подати
кількісну заявку з кожного виду зброї, а за 5 днів – особисту заявку електронною
поштою.
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Футбол
Змагання проводяться за правилами ФІФА.
Футболіст, вилучений з поля, автоматично дискваліфікується на одну гру і до
наступних матчів допускається лише з дозволу головної суддівської колегії. Футболіст,
вилученний з поля за два попередження в одній грі або за фол останьої надії, пропускає
тільки наступну гру. Футболіст, який отримав 2 попередження в 2-ох іграх, пропускає
наступну гру. Попередження і вилучення в зональних змаганнях не переносяться на
фінальні змагання.
Ретельний облік дисциплінарних порушень своїх футболістів ведуть керівники
команд і несуть за це відповідальність.
Арбітраж змагань здійснюється арбітрами, рекомендованими АФА України.
Місця команд визначаються за більшою кількістю набраних очок. За перемогу
нараховується 3 очка, за нічию - 1 очко, поразка - 0.

Хокей на траві
Система проведення змагань буде вирішена на місці проведення згідно кількості
команд, які прибули на змагання. Визначення переможців і розподіл місць – згідно
правил і регламенту Чемпіонату України.

Шахи
Змагання особисті з командним заліком і проводяться за швейцарською
системою у 9 турів по дошках з класичної гри, швидких шахів і блискавичної гри.
Місця, зайняті спортсменами у кожному виді гри на кожній дошці визначаються
за більшою кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох і більше учасників
місця визначаються послідовно за: а) прогресивною системою коефіцієнтів;
б) скороченою системою коефіцієнтів; в) кількістю перемог; г) результатами
особистої зустрічі.
Командні місця визначаються за сумою особистих результатів згідно з таблицею
нарахування очок. При однаковій кількості очок у двох і більше команд перевага
віддається команді, що має найменшу суму місць. Якщо цей показник однаковий, то
перевага віддається команді, учасники якої посіли більше послідовно 1, 2, 3, і т.д.
місць.
Контроль часу з кожного виду програми, згідно з Регламентом, узгоджується під
час проведення наради головної суддівської колегії з представниками команд.
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