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ЗАТВЕРДЖУЮ 
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РЕГЛАМЕНТ 

проведення XIV літньої Універсіади України  

 

І. Цілі і завдання заходу 

 XIV літня Універсіада України (далі – Універсіада) проводиться з метою 

стимулювання розвитку фізичної культури та спорту у закладах вищої освіти 

(далі – ЗВО) та підготовки до ХХХ Всесвітньої літньої Універсіади. 

 

ІІ. Строки і місця проведення заходу 

Універсіада проводиться з вересня 2018 по травень 2019 року. Місця і 

строки проведення зональних і фінальних змагань Універсіади з видів спорту 

будуть визначені додатково. 

 

ІІІ. Організація та керівництво проведенням Універсіади 

 Загальне керівництво організацією та проведенням Універсіади 

здійснюється Міністерством освіти і науки України (далі – МОН), Комітетом з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України                 

(далі – Комітет), Всеукраїнською громадською організацією «Спортивна 

студентська спілка України» (далі – СССУ), спортивними федераціями з видів 

спорту України (далі – Федерації) і головною суддівською колегією Універсіади 

(далі – ГСК). 

Організація з питань проведення змагань покладається на структурні 

підрозділи СССУ, відокремлені підрозділи Комітету. Безпосереднє проведення 

змагань покладається на суддівські колегії з видів спорту, які узгоджені з 

Федераціями та затверджені відповідними наказами. 
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 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Президент Всеукраїнської 
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«Спортивна студентська 

спілка України» 

 

_______________ Імас Є. В. 

“_____”_________ 2018 р. 
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IV. Характер заходу 

Універсіада проводиться згідно з відповідними розділами Регламенту та 

діючими всеукраїнськими і міжнародними правилами змагань з видів спорту, які 

затверджені в установленому порядку. 

Універсіада проводиться з загальнокомандним заліком ЗВО по категоріях 

та загальнокомандним заліком серед усіх ЗВО. 

Універсіада проводиться з комплексним заліком для територій за трьома 

групами, які розподіляються згідно із загальною кількістю студентів в регіоні. 

Універсіада з видів спорту, зазначених у додатку 1, проводиться  

в IV етапи: 

I етап – вересень 2018 року – змагання ЗВО; 

II етап – жовтень 2018 року – регіональні змагання серед ЗВО; 

ІІІ етап – листопад 2018 року – всеукраїнські зональні змагання з ігрових  

видів та інших видів спорту, які потребують проведення на ІІІ етапі. 

IV етап – квітень-травень 2019 року – фінальні всеукраїнські змагання. 

Зональні змагання проводяться відповідно до зон (додаток 2). 

Господарі зональних змагань будуть визначені додатково. 

 

V. Учасники заходу 

Учасниками заходу є студенти, аспіранти, слухачі та курсанти денної 

форми навчання, незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності 

ЗВО. 

Вік учасників – 28 років. До участі у змаганнях допускаються учасники, 

яким на день проведення змагань не виповнилось 29 років. 

Студенти, які навчаються у філіях ЗВО, розташованих за межами областей, 

беруть участь у складах збірних команд територій, де знаходяться філії ЗВО. 

У складах команд дозволяється брати участь іноземним студентам денної 

форми навчання, які перебувають в Україні на законних підставах. 

У змаганнях можуть брати участь студенти ЗВО (університетів, академій, 

інститутів та коледжів у структурі ЗВО). 

Чисельний склад команд з видів спорту визначений у додатку 4. 

 

VI. Допуск учасників 

До складу команд допускаються студенти, аспіранти, слухачі та курсанти 

ЗВО, яким на момент змагань не виповнилось 29 років. 

До участі в І етапі Універсіади допускаються студенти, аспіранти, слухачі 

та курсанти ЗВО. 

До участі в II етапі Універсіади допускаються збірні команди ЗВО. 

 До участі в III етапі Універсіади допускаються переможці регіональних 

змагань ІІ етапу. 

 До участі в IV етапі Універсіади допускаються переможці ІІ етапі та 

команди, які посіли І-ІІ місце на ІІІ етапі. 

 Допуск учасників здійснюється на підставі затвердженої в установленому 

порядку технічної заявки та наступних документів: 

паспорт громадянина України; 
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студентський квиток (пластиковий) або залікова книжка студента, 

аспіранта, слухача, курсанта; 

страховий поліс; 

дозвіл на обробку персональних даних.  

При відсутності будь-якого з документів спортсмени або команди до 

змагань не допускаються. 

Питання щодо допуску іноземних студентів денної форми навчання 

вирішуються головним суддею змагань з виду спорту.  

Більш детальна інформація щодо допуску спортсменів буде зазначена у 

технічних регламентах. 

 

VІІ. Категорії ВНЗ  

1 категорія – ЗВО фізичного виховання і спорту, незалежно від кількості 

здобувачів вищої освіти; 

2 категорія – педагогічні ЗВО, які мають інститут (факультет) фізичного 

виховання і спорту; 

3  категорія – ЗВО, в яких навчається більше 10000 студентів; 

4 категорія – ЗВО, в яких навчається від 5000 до 10000 студентів; 

5 категорія – ЗВО, в яких навчається до 5000 студентів; 

6 категорія – ЗВО, в яких навчається до 2000 студентів. 

Чисельність здобувачів вищої освіти визначається станом на 

01 вересня року, що передує року, за результатами якого визначається рейтинг. 

 

VII. Групи по територіях 

І  група Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Одеська, Харківська  

області та м. Київ; 

ІІ  група Вінницька, Донецька, Івано-Франківська, Миколаївська, 

Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, 

Черкаська області; 

ІІІ  група Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, 

Кіровоградська, Луганська, Сумська, Херсонська, Чернівецька, 

Чернігівська.  
 

VІIІ. Підведення підсумків  

За результатами змагань визначається: 

особиста та командна першість у видах програми з індивідуальних видів 

спорту, командна першість з ігрових видів спорту; 

загальнокомандна першість серед ЗВО по категоріях; 

загальнокомандна першість серед усіх ЗВО; 

загальнокомандна першість по групам серед територій. 

 Командні місця в кожному виді спорту визначаються за найбільшою 

сумою очок.   

Нарахування очок: 

1. Нарахування очок в командних видах програми здійснюється: 

ЗВО – пропорційно на кожного спортсмена відповідно до «Таблиці 

нарахування очок» (графа «Командні види програми»); 
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 територіям – відповідно до «Таблиці нарахування очок» (графа «Командні 

види програми»); 

1) нарахування очок в особистих видах програми здійснюється: 

 ЗВО та територіям – відповідно до «Таблиці нарахування очок» (графа 

«Індивідуальні види програми»); 

2) нарахування очок в ігрових видах спорту здійснюється: 

ЗВО та територіям – відповідно до «Таблиці нарахування очок» (графа 

«Індивідуальні види програми») за кожного спортсмена. 

2. У командних видах програми – пари, змішані пари, естафети та інші – 

склади команд формуються тільки із спортсменів відповідної території. 

3. Командам, які не отримали права на участь у фінальних змаганнях, за 

результатами ІІІ етапу нараховуються очки: 

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; , VІІ місце – по 5;VІІІ місце – 2 очка за кожного спортсмена. 

 4. За студентів-членів збірних команд України, які в період проведення  

Універсіади з виду спорту беруть участь згідно з Єдиним календарним планом 

спортивних змагань України на 2019 рік у чемпіонатах світу та Європи, етапах 

Кубків світу та Європи нараховується 36 заохочувальних очок один раз в 

одному виді змагань на IV етапі Універсіади, які додаються до загальної 

кількості очок загальнокомандного заліку ВНЗ і територіям. 

 Заохочувальні очки нараховуються лише при наявності офіційного 

підтвердження від Міністерства молоді та спорту України за підписом 

заступника Міністра та не пізніше ніж за 15 днів до початку змагань з виду 

спорту Універсіади. 

 У разі нарахування заохочувальних очок за студентів, склад команди у виді 

спорту не зменшується.  

Загальнокомандне місце серед ЗВО, визначається за найбільшою сумою 

очок, що нараховуються за результати, показані спортсменами у видах спорту. 

 За умови рівності очок у двох і більше команд областей, при визначенні 

командної першості з видів спорту перевага надається тій, що має більше 

перших, других і так далі особистих місць, а у загальнокомандному заліку – 

командних місць. 

Загальнокомандне місце серед територій відповідно до розподілу по 

групам, визначається за найбільшою сумою очок, що нараховуються за 

результати, показані спортсменами у видах 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. 
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ІХ. Нагородження переможців і призерів 

1. Спортсмени, які посіли: І-ІІІ місця у видах програми з видів спорту 

нагороджуються медалями та дипломами.  

2. Спортсмени, які посіли: І-ІІІ місця у видах програми з видів спорту в 

зональних змаганнях нагороджуються дипломами. 

3. Команди, які посіли І-ІІІ місця у змаганнях з видів спорту, 

нагороджуються кубками та дипломами.  

4. Команди ЗВО, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку серед 

усіх ЗВО, нагороджуються кубками та дипломами. 

5. Команди ЗВО, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку серед 

ЗВО по категоріях, нагороджуються кубками та дипломами. 

6. Території, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку за 

результатами паралельного заліку ЗВО нагороджуються кубками та дипломами. 

 

Х. Умови фінансування заходу  

та матеріального забезпечення учасників Універсіади 

 Витрати, пов’язані з проведенням змагань І та ІІ етапу – за рахунок ЗВО. 

Витрати на участь команд у зональних змаганнях Універсіади ІІІ етапу 

(проїзд в обидва кінці, добові в дорозі, розміщення, харчування спортсменів та 

тренерів) – за рахунок ЗВО, коштів державних організацій та інших організацій, 

що відряджають.  

Витрати з організації і проведення зональних змагань Універсіади ІІІ етапу 

(відрядження, проживання, харчування іногородніх суддів, харчування місцевих 

суддів, придбання канцтоварів, нагородження переможців і призерів, медичне 

забезпечення) здійснюються за рахунок коштів СССУ, коштів державного 

бюджету, передбачених Календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів Комітету на 2018 рік, та коштів залучених федераціями. 

Витрати на участь команд у фінальних змаганнях Універсіади (проїзд в 

обидва кінці, добові в дорозі, розміщення, харчування спортсменів та тренерів) – 

за рахунок ЗВО, коштів державних організацій, інших організацій, що 

відряджають.  

 Витрати з організації і проведення фінальних змагань (відрядження, 

проживання, харчування іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, 

придбання канцтоварів, нагородження переможців і призерів, медичне 

забезпечення, оренда спортивних споруд) здійснюються за рахунок коштів 

СССУ, коштів державного бюджету, передбачених Календарним планом 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету на 2019 рік та коштів, 

залучених федераціями. 

 Фінансові умови можуть бути змінені. 

 

ХІ. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

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». 
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XІІ. Порядок і строки подання заявок 

 Попередні заявки на участь у зональних та фінальних змаганнях 

Універсіади від територій подаються до ГСК Універсіади за адресою: 

вул. Дмитрівська, 46, м. Київ, 01054, «Комітет з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України» (e-mail sport_vnz@ukr.net). Час подачі 

попередніх заявок буде повідомлено додатково. 

 У попередній заявці необхідно вказати кількість спортсменів  

і тренерський склад (чоловіків і жінок окремо), які заявляються у виді спорту. 

 Тренер-представник команди в день приїзду на змагання подає в комісію 

по допуску наступні документи: 

іменну заявку, надруковану в двох примірниках (форма додається) і завірену 

лікарем ЛФД або студентської поліклініки, в якій обов’язково вказати повну 

назву кожного ЗВО, його абревіатуру, категорію (згідно з кількістю 

студентів) та відомчу підпорядкованість; 

 паспорт громадянина України; 

 студентський квиток (пластиковий) або залікова книжка студента, 

аспіранта, слухача, курсанта; 

 страховий поліс; 

 дозвіл на обробку персональних даних.  

 

ХІІІ. Інші умови 

        Додаткові умови проведення змагань зазначаються у технічному регламенті. 

mailto:sport_vnz@ukr.net
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Додаток 1 

до Регламенту 

проведення XIV літньої 

Універсіади України 2018 р. 

 
№ 

з/п 
Вид спорту 

Дата 

проведення 
Місце проведення 

1 Баскетбол   

2 Волейбол   

3 Гімнастика спортивна   

4 Гімнастика художня   

5 Дзюдо   

6 Легка атлетика   

7 Плавання   

8 Регбі 7   

9 Стрибки у воду   

10 Стрільба з лука   

11 Стрільба кульова   

12 Тхеквондо ВТФ   

13 Теніс   

14 Теніс настільний   

15 Фехтування   

16 Футбол    
* Програма та місце проведення змагань можуть змінюватись Головною суддівською колегією 

Універсіади про, що буде повідомлено додатково. 
 

 
Додаток 2 

до Регламенту 

проведення XIV літньої 

Універсіади України 2018 р. 

 
 

Зональний розподіл регіонів України, для проведення зональних змагань 
 

Зона Регіони України 

І Волинська, Житомирська, Київська, Рівненська, Чернігівська Черкаська, м. Київ 

ІІ Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська Вінницька 

ІІІ Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Сумська Харківська Полтавська 

ІV 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька, 

Хмельницька, 
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Додаток 3 

до Регламенту  

проведення XIV літньої 

Універсіади України 2018 р. 
 

 

Таблиця нарахування очок 

 

Зайняті 

місця 

Командні види 

програми 

Індивідуальні  

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 16 8 

18 14 7 

19 12 6 

20 10 5 

21 8 4 

22 6 3 

23 4 2 

24 2 1 
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Додаток 4 

до Регламенту 

проведення XIV літньої 

Універсіади України 2018 р. 

 

Чисельний склад команд з видів програми та розрядні вимоги  

 

№ 

п/п 
Вид спорту Розряд 

Максимальна кількість 

Всього спортсменів 
тренерів 

чоловіки жінки 

1 Баскетбол*' I    

2 Волейбол I 12 12 2 26 

3 Гімнастика спортивна I 8 2 10 

4 Гімнастика художня I 8 2 10 

5 Дзюдо I 8 8 2 18 

6 Легка атлетика I 18 2 20 

7 Плавання I 12 2 14 

8 Регбі 7 I 12 2 14 

9 Стрибки у воду I 10 2 12 

10 Стрільба з лука I 12 2 14 

11 Стрільба кульова I 8 2 10 

12 Тхеквондо ВТФ I 8 8 2 18 

13 Теніс I 2 2 2 5 

14 Теніс настільний I 2 2 2 5 

15 Фехтування I 12 12 2 26 

16 Футбол  I 18 18 2 38 

* За умов проведення чемпіонату України 
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ПРОГРАМА ФІНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 

 

ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ 

Змагання проводяться у 2 етапи – зональні і фінальні: 

 зональні змагання проводяться по коловій системі в одне коло, в 4-ох 

регіональних зонах, які розподіляються за результатами участі команд та з 

урахуванням регіональності жеребом. 

 Команди, які займуть 1-2 місця, отримують право на участь у фінальних 

змаганнях. 

 Фінальні змагання проводяться у 2-х півфінальних групах А і Б по 4 

команди в кожній по коловій системі в одне коло з урахуванням результатів ігор 

у зональних підгрупах. Розподіл на півфінальні групи проводиться жеребом, 

парами. 

 Команди, які займуть 1-2 та 3-4 місця, в півфінальних групах, в перший 

фінальний день грають: А1-Б2, Б1-А2, А3-Б4 і Б3-А4. 

 У другий фінальний день грають: 

 за І-ІІ місця, переможці ігор А1-Б2 і Б1-А2; 

 за ІІІ-ІV місця, переможені А1 – Б2 і Б1 – А2;  

 за V-VІ місця, переможці ігор А3 – Б4 і Б3 – А4; 

 за VІІ-VІІІ місця, переможені А3 – Б4 і Б3 – А4. 

 При визначенні переможців за однаковою кількістю очок у двох і більше 

команд, перевага надається команді, що має: 

  

 У волейболі 

 краще співвідношення виграшних і програшних партій в усіх зустрічах; 

 краще співвідношення виграшних і програшних очок в усіх зустрічах; 

 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 у 

всіх іграх; 

більшу кількість забитих м’ячів; 

меншу кількість порушень (вилучення – 3 очка, попередження – 1 очко). 

Дозволяється заміна 7 гравців. 

В разі нічийного результату в стиковій грі, призначаються 11 метрові 

штрафні удари, без додаткового часу. 

 

Тривалість ігор: 

 волейбол      5 партій; 

футбол      2 тайми по 45 хвилин 

 Головна суддівська колегія має право змінити систему проведення змагань 

в разі не приїзду команд. 
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ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА 

 Змагання особисто - командні. 

 Спортсмени виконують довільну програму МСУ, кандидатів у майстри 

спорту України (далі – КМСУ). 

 До фіналу в окремих видах багатоборства допускаються 8 жінок  

і 8 чоловіків, які змагаються за програмою МСУ (чоловіки - за результатами 

змагань № 1). 

Особиста першість у багатоборстві визначається в кожному розряді окремо 

за найбільшою сумою балів. 

 Командна першість визначається окремо серед команд чоловіків і жінок  

за найбільшою сумою балів 3-х спортсменів у кожному виді багатоборства. 

 Загальнокомандна першість визначається за сумою очок команд чоловіків і 

жінок. 

  

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ 

 Змагання особисто – командні. 

 Спортсменки змагаються з двох видів програми: багатоборство і групові 

вправи за програмою КМСУ. 

 1-й день: вправи з обручем і м’ячем; групові вправи – 5 стрічок. 

 2-й день: вправи з булавами та стрічкою; групові вправи – 3 пари булав і 2 

обруча. 

3-й день: вправи з обручем, м’ячем, булавами та стрічкою; 

     фінальні змагання з багатоборства та групових вправ. 

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. 

  

ДЗЮДО 

Змагання особисто-командні. 

Вагові категорії: чоловіки  – 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 кг., абсолютна; 

жінки  – 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 кг., абсолютна. 

Дозволяється здвоювання в 2-ох вагових категоріях у чоловіків і жінок. 

Командні змагання (стінка на стінку) проводяться у вагових категоріях: 

чоловіки  – 66, 73, 81, 90, +90 кг 

жінки – 52, 57, 63, 70, +70 кг. 
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Змагання особисто-командні. 

На кожний вид програми можна заявити необмежену кількість учасників, 

кожний учасник має право брати участь у двох видах програми і одній естафеті 

або в двох естафетах і в одному виді програми. 

В особистому заліку очки нараховуються за результатом не нижче ІІ-го 

розряду. 

Програма змагань: 

Чоловіки 

біг  100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 110м з/б, 

  400м з/б, 3000м з/п, с/х 10 км; 

  естафетний біг: 4 х 100м, 4 х 400м; 

стрибки у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; 

метання списа, диска, молота, штовхання ядра; 

десятиборство. 

 

Жінки 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 5000м, 10000м, 100м з/б, 

  400м з/б, 3000м з/п, с/х 10 км; 

  естафетний біг: 4 х 100м, 4 х 400м; 

стрибки у висоту, довжину, потрійним, з жердиною; 

метання списа, диска, молота, штовхання ядра; 

семиборство. 

 

Командна першість визначається загальною сумою очок набраних 

учасниками в особистих видах програми за таблицею нарахування очок 

(індивідуальні види програми) в естафетному бігу (командні види програми). 

 

ПЛАВАННЯ 

 Змагання особисто - командні. 

 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 

Програма змагань: 

 вільний стиль  50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м (жін.), 1500 м 

(чол.); 

 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 х 100 м (чоловіки, жінки); 
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 вільний стиль  4 х 50 м; 4 х 100 м (чоловіки, жінки). 

Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди в особистих видах програми (індивідуальні види програми) і естафетах 

(як командні види програми). 

 

СТРІЛЬБА З ЛУКА 

 Змагання особисто - командні. 

Програма змагань: 

класичний лук   – 4 х 70 метрів; 

блочний лук   – 4 х 50 метрів; 

Олімпійський раунд – індивідуальний; 

Олімпійський раунд – командний. 

Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди в особистих видах програми (індивідуальні види програми) і командних 

(як командні види програми). 

 

ТХЕКВОНДО WTF 

Змагання особисті з командним заліком. 

Вагові категорії: чоловіки  – 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87, +87 кг; 

жінки  – 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73, +73 кг, 

Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди  в особистих змаганнях. 

 

СТРИБКИ У ВОДУ 

Змагання особисто-командні. 

Проводяться серед чоловіків і жінок окремо з: 

трамплінів 1 і 3 метри; 

вишки 10 метрів; 

синхронних стрибків – трамплін - 3 метри та вишка - 10 метрів. 

Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди в особистих видах програми (індивідуальні види програми. 

Синхронні стрибки змішаних пар  

трамплінів 3 метри; 

вишки 10 метрів. 

 

ТЕНІС  

 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 (чоловіки, жінки); одиночний розряд 

(чоловіки, жінки); парний розряд (чоловіки, жінки); змішаний парний розряд. 

Пари складають спортсмени однієї команди. 

 Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди в особистих і командних змаганнях. 
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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 (чоловіки, жінки); одиночний розряд 

(чоловіки, жінки); парний розряд (чоловіки, жінки); змішаний парний розряд. 

Пари складають спортсмени однієї команди. 

 Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди в особистих і командних змаганнях. 

 

ФЕХТУВАННЯ 

 Змагання особисто-командні. 

 У командних змаганнях фехтує спортсмени: 3 основні та 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. 

Командний залік проводиться за сумою набраних очок усіма учасниками 

команди в особистих видах програми (індивідуальні види програми) і командних 

змагання (як командні види програми). 

 

РЕГБІ 7 

Система проведення змагань визначається в залежності від кількості 

команд-учасниць: 

при участі 4-х (або 5-ти) команд змагання проводяться за коловою 

системою в одне коло; кожна гра складається з двох таймів по 10 хвилин 

кожний; переможець визначається за більшою кількістю набраних турнірних 
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очок; 

при участі 6-ти (або 8-ми) команд змагання проводяться у 2 етапи: на  

1-му етапі команди розбиваються на 2 підгрупи по 3 (або 4) команди в кожній 

підгрупі; ігри у підгрупах проводяться за коловою системою в одне коло, кожна 

гра складається з двох таймів по 10 хвилин кожний; на 2-му етапі проводяться 

стикові ігри за 7-8, 5-6, 3-4, 1-2 місця між командами, які вибороли 1, 2, 3 та  

4 місця у підгрупах відповідно; стикові ігри складаються з двох таймів по 10 

хвилин кожний. 
 

 

СТРІЛЬБА КУЛЬОВА 

(згідно окремого Регламенту) 


