
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ 
КАНДИДАТІВ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗБІРНОЇ  
ІГОР ІНВІКТУС УКРАЇНА – 2017

U K R A I N E



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сторінка 2

Ігри Інвіктус покликані через спорт 
сприяти процесу одужання та інтеграції 

військовослужбовців і ветеранів, 
які отримали травми, поранення чи 
захворювання під час або внаслідок 
виконання службових обов’язків; 
зміцнити силу духу; допомогти 
суспільству краще зрозуміти таких 
людей. Задля підготовки Національної 
збірної України до участі в міжнародних 
тестуваннях IG з дотриманням високих 
стандартів організатори розробили дане 
положення про відбори, спираючись 
на Загальні правила, презентовані 
організаторами змагань у Торонто 
(переклад Загальних правил є на 
офіційному сайті організаційного комітету 
в Україні invictusgames.in.ua в розділі 
«План підготовки команди». 

Основні принципи Ігор Інвіктус – це, 
проявляючи дух нескореності, робити 
все, що ви можете зробити, щоб надихати 
всіх навколо себе та підтримувати 
цінності змагань, серед яких: 

•	 співпраця	в	команді,	
•	 розширення	можливостей,	
•	 визнання,	
•	 повага,
•	 хоробрість.	

Кожна країна-учасниця та всі учасники 
повинні дотримуватись цих принципів 
при підготовці до Ігор Інвіктус і 
безпосередньо під час змагань.

ЗАГАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ
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До участі у тестуваннях від України 
запрошені	представники	усіх	без	винятку	
оборонних інституцій, родів військ та 
підрозділів, котрі:

•	 брали	безпосередню	участь	у	бойових		
 діях на території України та за її   
 межами;
•	 отримали	травму,	поранення	або			
 захворювання під час або внаслідок  
 виконання службового обов’язку;
•	 відповідально	ставляться	до		 	
 тренувального процесу; 
•	 дотримуються	основних	принципів		
 Ігор Інвіктус.

Організаційний комітет Ігор Інвіктус в 
Україні очолює Віце-прем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції	Іванна	Орестівна	Климпуш-
Цинцадзе. Головним органом, що 
відповідає за підготовку команди, 
є Міністерство оборони України. 
Організаційний комітет також включає 
представників Міністерства молоді та 
спорту України, Мінстерства охорони 
здоров’я	України,	Міністерства	внутрішніх	
справ України, Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства фінансів  
України та громадські організації. 

З 1 листопада по 31 грудня 2016 року 
на офіційному сайті організаційного 
комітету в Україні invictusgames.in.ua 
тривав збір анкет бажаючих взяти участь 
в Іграх Інвіктус у 2017 році. Станом на 31 
грудня таких анкет було отримано 175. На 
даному	етапі	прийом	анкет	завершився.

Офіційна квота на спортивну делегацію 
від України складає 48 чоловік: 15 
спортсменів, 3 члени команди,  рідні та 
друзі учасників – до 30 осіб. 

Спортивне тестування має на меті 
оцінити фізичний стан та  готовність 
кандидатів, які подали заявки на участь 
у тестуваннях. Кандидати заохочуються 
спробувати	свої	сили	в	якомога	більшій	

кількості спортивних дисциплін 
відповідно до категорії своєї травми. 
Одразу після здачі нормативу тренер 
(суддя) вносить результат до Картки 
учасника та власного тренерського 
зошиту.	Після	завершення	тестування	всі	
результати уніфікуються і переносяться 
до загальної електронної таблиці 
представником організаційного комітету. 

Спортивне тестування відбудеться  
у трьох містах України: 

•	 Львові	–	21	січня	2017	року,	
•	 Києві	–	28	січня	2017	року,
•	 Одесі	–	4	лютого	2017	року.	

Після	завершення	спортивного	
тестування в зазначених містах із 
забезпеченням рівних умов для всіх 
без винятку кандидатів представники 
організаційного комітету проводять 
аналіз отриманих даних та переходять  
до наступного етапу (описаний далі). 
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Обов’язок суддів:  

•	 провести	спортивне	тестування		 	
 кандидатів згідно критеріїв, зазначених  
 у даному документі; 
•	 внести	індивідуальний	результат			
 кандидата до Картки учасника,   
	 переконавшись,	що	особистий	номер		
 учасника відповідає вказаному   
 на картці;
•	 повторно	внести	результат	до		 	
	 персонального	тренерського	зошита		
 результатів; 
•	 уважно	ставитись	до	фізичного	стану		
 кандидата;
•	 завершивши	спортивне	оцінювання	усіх		
 кандидатів, підтвердити точність   
 зведених результатів; 
•	 виявити	проактивну	позицію	у		 	
 заключному обговоренні результатів  
 між організаційним комітетом та   
 тренерським складом;
•	 не	розголошувати	особистої	інформації		
 та персональних результатів кандидата  
 третім особам без письмового   
 погодження кандидата. 

Обов’язок кандидата:

•	 заздалегідь	пройти	обстеження	у	лікаря		
 функціональної діагностики за місцем  
 проживання;
•	 уважно	ставитись	до	власного	здоров’я		
 та одразу сповістити організаторів та  
	 медичний	персонал	у	разі	погіршення		
 стану;
•	 не	приховувати	від	організаторів			
	 погіршення	стану	здоров’я;
•	 уважно	ставитись	до	інших	учасників		
 та сповістити організаторів та медичний  
	 персонал	у	разі	погіршення	стану	когось		
 із учасників; 
•	 вчасно	з’явитись	на	спортивне		 	
 тестування у вибраному місті;
•	 визначитись	із	видом	спорту;
•	 під	час	спортивного	оцінювання	мати		
 при собі:

-  документ, що посвідчує особу, 
-  документ, що підтверджує участь  
 у бойових діях, 
-  медичний епікриз, 
-  довідку від лікаря функціональної  
 діагностики; та

•	 бути	ознайомленим	із	Загальними		
 правилами участі;
•	 самостійно	забезпечити	власну		 	
 спортивну форму та взуття для участі  
 у спортивному тестуванні;
•	 дотримуватись	принципів	фейр-плей		
 (чесної гри); 
•	 з	повагою	ставитись	до	побратимів,		
 організаторів, суддів, тренерів,   
 медичного персоналу та волонтерів; 
•	 підписати	юридичну	угоду		 	
 з організаційним комітетом.
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ІГРИ ІНВІКТУС УКРАЇНА – 2017 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

У цьому документі викладено загальні правила тестування учасників Ігор Інвіктус 
Україна – 2017

1. Усі учасники Ігор Інвіктус повинні дотримуватися принципів чесної гри,    
	 з	повагою	ставитися	до	правил,	до	інших	учасників	змагань,	суддів,	волонтерів		 	
 і персоналу.

2.  Учасники змагань повинні дотримуватись основних принципів фейр-плей.

3. Під час усіх змагань і тренувань, як у приміщеннях, так і на вулиці, заборонено   
 курити. У деяких місцях проведення змагань і тренувань можуть бути визначені   
 спеціальні зони для куріння.

4. Учасникам спортивного оцінювання забороняється вживання алкогольних напоїв  
 на території тренувальних баз та під час усіх активностей у межах тестування та   
 підготовки до змагань.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 

5. Ігри Інвіктус («Ігри») відкриті для військовослужбовців і ветеранів усіх родів   
	 військ,	які	отримали	ушкодження	(поранення,	травми,	захворювання)	під	час		 	
 або внаслідок виконання службових обов’язків.

6. Учасникам змагань дозволяється реєструватися для участі через офіційного   
 представника команди Ігор Інвіктус у їхній країні. Незалежним учасникам   
 не дозволяється брати участь у тестуваннях. До 2017 року реєстрація в Україні   
 вважається закритою. 

7. Учасники змагань, які брали участь у Паралімпійських іграх, світових    
	 чемпіонатах,	в	інших	міжнародних	тестуваннях	або	є	членами	відповідних		 	
 команд, мають право брати участь в Іграх Інвіктус у будь-яких видах спорту.

КАТЕГОРІЇ

8. Під час усіх змагань використовуються категорії Ігор Інвіктус, визначені    
	 в	правилах	певних	видів	спорту.	Усі	види	ушкоджень	звіряються	зі	специфічною			
 категорією спортивних ігор.

9. Керівники команд відповідальні за належне внесення кожного учасника змагань  
 до відповідної категорії Ігор під час реєстрації.

10. Для учасників змагань передбачена можливість підтвердити свою категорію   
 досвідченими класифікаторами в Торонто перед тестуваннями, щоб    
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 переконатися, що їх було віднесено до правильної категорії. Ця процедура буде   
 обговорюватися під час реєстраційних зборів країн-учасниць у червні 2017 року.

11.	 IG-2017	буде	відповідальним	за	вирішення	питань,	пов’язаних	із	категоризацією		
 учасників змагань.

ПРИМІТКА: IG-2017	лишає	за	собою	право	змінювати	опубліковану	структуру	
категоризації	у	випадку,	якщо	буде	вирішено,	що	така	зміна	відбувається	в	інтересах	
ширшого	залучення	учасників,	безпеки	та	чесної	гри.

12. Кандидати повинні прибути на місце проведення спортивного оцінювання,   
 маючи при собі: 

•	 документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт,	водійські	права,	військовий	квиток),
•	 документ	про	участь	у	бойових	діях,
•	 довідку	про	проходження	функціональної	діагностики,
•	 медичний	епікриз,
•	 змінне	спортивне	взуття,
•	 зручний	спортивний	одяг,
•	 пляшку	води,
•	 рушник,
•	 мило,	
•	 взуття	для	душу.

13. Кандидати, які виявили бажання спробувати свої сили в плаванні, повинні   
	 додатково	взяти	плавки	або	купальник	та	гумову	шапочку.	
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ФОРМАТ І 
КАТЕГОРИЗАЦІЯ 

ТЕСТУВАННЯ
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СТРІЛЬБА З ЛУКА

ОГЛЯД

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Тестування зі стрільби з лука передбачають окремі індивідуальні тестування   
 чоловіків і жінок у трьох категоріях. 

2. Тестування зі стрільби з лука будуть проводитися на спортивному майданчику,  
	 розташованому	в	критому	приміщенні.

ФОРМАТ

3. Індивідуальні спортивні тестування.  
 Учасники	тестування	можуть	підпадати	лише	під	одну	з	таких	категорій:

а.  Жінки – початковий рівень (ІА1).  
  Чоловіки – початковий рівень (ІА2).
b.  Жінки – просунутий рівень (ІА3).  
  Чоловіки – просунутий рівень (ІА4).
с.  Жінки – професійний рівень (ІА5).  
  Чоловіки – професійний рівень (ІА6).

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРТИВНЕ ТЕСТУВАННЯ

4. Передбачено 3 пробні серії по 1 стрілі та 5 залікових серій по 1 стрілі

5. Розмір цілі:
 а. 	 Початковий	рівень	(ІА2/ІА2)	–	діаметр	мішені	FITA	дорівнює	60	см;
 b. 	 Просунутий	рівень	(ІА3/ІА4)	–	діаметр	мішені	FITA	становить	40	см;
 c. 	 Професійний	рівень	(ІА5/ІА6)	–	діаметр	мішені	FITA	дорівнює	40	см

6. Незалежно від рівня кандидата для спортивного тестування використовується  
	 мішень	початкового	рівня	(ІА2/ІА2)	–	діаметр	мішені	FITA	дорівнює	60	см.

7. Підрахунок балів: 
а.  Початковий рівень (ІА2/ІА2) і Просунутий рівень (ІА3/ІА4) – бали підраховуються  
		 з	використанням	10	зовнішніх	кілець.
b.  Професійний рівень (ІА5/ІА6) – бали підраховуються з використанням    
		 10	внутрішніх	кілець.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ
 
КАТЕГОРІЯ ОПИС ОБЛАДНАННЯ

ІА1 Початковий рівень – жінки
 
Жінки, що розпочали виступати 
у змаганнях з лучного спорту не 
раніше	15	травня	2016	року.

Учасники повинні використовувати обладнання,  
що надається організатором змагань:
•	 Олімпійський лук (сила натягнення 20―24 фути,  

або близько 9―11 кг), обладнаний плунжером, 
прицілом і стабілізатором 

•	 Напальник
•	 Захист для руки
•	 Набір із 6 стріл
•	 Сагайдак

І А2 Початковий рівень – чоловіки

Чоловіки, що розпочали виступати 
у змаганнях з лучного спорту не 
раніше	15	травня	2016	року.

Учасники повинні використовувати обладнання,  
що надається організатором події:
•	 Олімпійський лук (сила натягнення 20―24 фути,  

або близько 9―11 кг), обладнаний плунжером, 
прицілом і стабілізатором 

•	 Напальник
•	 Захист для руки
•	 Забір із 6 стріл
•	 Сагайдак

ІА3 Просунутий рівень – жінки Стрільці використовують власний олімпійський лук  
і допоміжне обладнання.

ІА4 Просунутий рівень – чоловіки Стрільці використовують власний олімпійський лук  
і допоміжне обладнання.

ІА5 Професійний рівень – жінки Стрільці використовують власний складаний лук 
і допоміжне обладнання.

ІА6 Професійний рівень – чоловіки Стрільці використовують власний складаний лук  
і допоміжне обладнання.
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АТЛЕТИКА

ОГЛЯД

Тестування з атлетики відкриті для всіх учасників.

ФОРМАТ

ТРЕК

1. Для чоловіків (Ч) і жінок (Ж) запропоновані такі тестування за категоріями   
 ІТ1-3, ІТ6-7:

а.  2 підходи по 30 м (човниковий біг, високий старт; проводиться у закритому   
  приміщенні).
b.  Дистанція за час – 5 хв (, орієнтовано на визначення витривалості, проводиться  
  на велотренажері).

ПОЛЕ

2. Для чоловіків (Ч) і жінок (Ж) у кожній категорії (сидячи та стоячи) будуть   
 запропоновані такі тестування:

І.  Ядро

а. 	 Формат	–	метання/штовхання	з	положення	стоячи:	для	змагань,	де	потрібно		 	
  стояти. Кожному спортсмену буде дозволено виконати 3 пробні підходи   
  та 3 залікові підходи. 
b. 	 Формат	–	метання/штовхання	з	положення	сидячи:	роблять	3	пробні	підходи		 	
  та 3 залікові підходи.

3. Для змагань використовуються снаряди такої маси:

КАТЕГОРІЯ ЯДРО (ЧОЛОВІКИ) ЯДРО  (ЖІНКИ)

IF1 6 кг 3 кг

IF2 6 кг 3 кг

IF3 6 кг 3 кг

IF4 6 кг 3 кг

IF5 (сидячи) 4 кг 3 кг

IF6 (сидячи) 4 кг 3 кг

IF7 (сидячи) 4 кг 3 кг
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ ТРЕКУ УЧАСНИКИ

IT1
(амбулаторний)

Інваліди з однією чи двома ампутованими до коліна кінцівками або з порівняно 
тяжким	ушкодженням	від	ступні	до	коліна	(порівняно	з	категорією	T44).

IT2 (амбулаторний) Інваліди з однією чи двома ампутованими вище коліна кінцівками  
або	з	порівняно	тяжким	ушкодженням	від	ступні	до	стегна	(порівняно	 
з	категорією	T42).	

IT3
(амбулаторний)

•	 Інваліди з ампутованими кінцівками верхньої частини тіла,  
з постійною дисфункцією кінцівок верхньої частини.

•	 З обмеженою функцією однієї чи обох верхніх кінцівок.

IT6
(з вадами зору (VI))

Учасники з гостротою зору 20/200 або вищою, з максимальною гостротою  
з корекцією та/чи з кругозором до 20 ° для обох очей.

IT7
(відкритий клас)

Незначні	чи	непостійні	фізичні	обмеження	й	інші	хвороби	 
(наприклад, ПТСР, черепно-мозкова травма, незначні ортопедичні травми).

 

 

КАТЕГОРІЯ ПОЛЯ УЧАСНИКИ

IF1
(стоячи)

•	 Інваліди з ампутованою (вище або нижче коліна) однією чи обома ногами  
або з важкою постійною дисфункцією однієї чи обох ніг.

•	 Помірне	погіршення	динамічного	балансу.
•	 Відсутність	ушкоджень	верхніх	кінцівок.
•	 Можуть мати потребу в допоміжних приладах для мобільності.

IF2
(стоячи)

•	 Ушкодження/ампутація	верхніх	кінцівок.
•	 Ампутація чи втрата функцій та мобільності в однієї чи обох верхніх кінцівок.

IF3
(з вадами зору (VI))

Учасники з гостротою зору 20/200 або вищою, з максимальною гостротою  
з корекцією та/чи з кругозором до 20 ° для обох очей.

IF4
(відкритий клас)

•	 Незначні	чи	непостійні	фізичні	обмеження	й	інші	хвороби	(наприклад,	 
ПТСР, черепно-мозкова травма, незначні ортопедичні травми).

•	 Учасники з незначною розбіжністю в довжині ніг і/чи незначними 
порушеннями	балансу.

IF5
(сидячи)

Ушкодження	нижніх	кінцівок	–	ампутація	однієї	чи	обох	кінцівок,	чи	T12,	 
чи	пошкодження	спинного	мозку	БЕЗ	ушкодження	тулуба.	Учасники,	 
що вважають себе нездатними змагатися стоячи через серйозність свого 
ушкодження,	можуть	змагатись	у	цій	категорії.

IF6
(сидячи)

Параплегія	чи	порушена	функція	тулуба	–	висока	ампутація	обох	кінцівок	 
вище	коліна,	або	T11,	або	ушкодження	спинного	мозку	без	видимого	
ушкодження	тулуба.

IF7
(сидячи)

•	 (Тетраплегія	чи	важка	геміплегія)	Ушкодження	спинного	мозку	 
на C8 або вище.

•	 Помірне	чи	тяжке	ушкодження	верхніх	кінцівок,	зокрема,	але	не	винятково,	
обмежена функція стискання руки, біцепсів/трицепсів, зап’ястка.

•	 Часткова або повна втрата функції тулуба та нижніх кінцівок.
•	 Обмежена активна функція повороту тулуба.
•	 Частковий/обмежений рух тулуба вперед.



ВЕЛОСПОРТ НА ШОСЕ
Сторінка 14

ВЕЛОСПОРТ  
НА ШОСЕ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

1.  Тестування з велоспорту відкриті для всіх учасників; чоловіки та жінки    
 проходять тестування в окремих категоріях.

ФОРМАТ

2.  Чоловікам (Ч) та жінкам (Ж) будуть запропоновані такі тестування на час.
 
Проводиться на фіксованому велотренажері з триногою на розрахунку 53:15. 

  Дистанція за час (5 хв). 
 

•	 Дистанція за 5 хв на велотренажері у дисципліні «легка атлетика» 
рівноцінно	може	бути	зарахована	до	заліку	з	велоспорту	на	шосе.	

•	 За бажанням кандидат має право здати окремі заліки з легкої атлетики та 
велоспорту	на	шосе,	проте	інший	результат	в	такому	разі	не	корелюється.	

3.		Учасники	з	України	змагатимуться	лише	у	категорії	дорожніх	велосипедів		 	
 (IRB1-IRB3)

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

Велоспорт відкритий для груп осіб з будь-якими ушкодженнями. 

КАТЕГОРІЯ ОПИС ТЕХНІКА/ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

IRB1 (IPC C1–C3)  
Дорожні велосипеди

•	 Важка рухова дисфункція
•	 Ампутація однієї ноги вище коліна  

та руки
•	 Ампутація обох кінцівок до коліна

•	 Зменшення	сили	тулуба	 
та/чи кінцівок

•	 Рухова дисфункція

IRB2 (IPC C4–C5) 
Дорожні велосипеди

•	 Ампутація однієї ноги нижче коліна з 
протезуванням і однієї кінцівки нижче ліктя

•	 Ампутація однієї ноги нижче коліна  
з протезуванням кінцівок нижче коліна

•	 Ампутація однієї руки вище ліктя, 
відсутність функції стискання

•	 Ампутація однієї руки нижче ліктя  
з протезуванням

•	 Загострені рефлекси або 
відчутна різниця в рефлексах 
між лівою та правою кінцівками

•	 Мінімальні	ушкодження

IRB3 (відкриті) 
Дорожні велосипеди

•	 Для осіб, які не мають постійних обмежень, 
які впливають на здатність займатися 
велоспортом (наприклад, ПТСР, помірна 
травма	головного	мозку	(mTBI/TBI),	
незначна ортопедична травма тощо)
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ПАУЕРЛІФТИНГ 
(ВАЖКА АТЛЕТИКА)

ФОРМАТ ЗМАГАНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

1.  Змагання з пауерліфтінгу відкриті для всіх учасників; чоловіки та жінки змагаються  
 в окремих категоріях:

a. Жінки – легка вага  (IP1) – до 61 кг
b. Жінки – середня вага (IP2) – 61,01 до 79 кг
c. Жінки – важка вага  (IP3) – 79,01 кг і більше
d. Чоловіки – легка вага (IP4) – до 72 кг
e. Чоловіки – середня вага (IP5) – 72,01 до 97 кг
f. Чоловіки – важка вага (IP6) – 97,01 кг і більше

ФОРМАТ

2.  Тестування Ігор Інвіктус проходитимуть у відповідних категоріях за вагою   
 окремо для чоловіків і жінок.

3.   Тестування відбувається з нормативу «жим лежачи». 

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

Тестування з важкої атлетики відкриті для всіх учасників; чоловіки та жінки  
проходять тестування нарізно в 6 категоріях:

КАТЕГОРІЯ ОПИС

IP1 Жінки — легка вага (до 61 кг)

IP2 Жінки — середня вага (від 61,01 до 79 кг)

IP3 Жінки — важка вага (понад 79,01 кг)

IP4 Чоловіки — легка вага (до 72 кг)

IP5 Чоловіки — середня вага (від 72,01 до 97 кг)

IP6 Чоловіки — важка вага (понад 97,01 кг)
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ВЕСЛУВАННЯ  
НА ТРЕНАЖЕРІ

ФОРМАТ ЗМАГАНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

1.  Тестування відкриті для всіх учасників; чоловіки і жінки проходять тестування   
 в окремих категоріях.

ФОРМАТ

2.  Індивідуальний 1-хвилинний спринт.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

Веслування відкрите для груп осіб з будь-якими вадами.

КАТЕГОРІЯ ОПИС ТЕХНІКА/ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ

IR1 Потрійна ампутація/ комплексна 
травма	трьох	або	більше	
кінцівок

•	 Учасники, що мають 
комплексні	ушкодження	трьох	
або	більше	кінцівок	

Статичне сидіння 
(горизонтальне чи вертикальне) 
та один засіб для тримання. 
Засіб	дозволено	і	для	іншої	руки,	
якщо	у	спортсмена	порушена	
функція стискання

IR2 
(FISA AS)

Для тих осіб, які можуть ко-
ристуватися тільки руками та 
плечима – відсутня функція ніг, 
тулуба (наприклад, дуже висока 
подвійна	ампутація,	пошкоджен-
ня спинного мозку (для тих, хто 
пересувається в інвалідних візках 
та ін.)  Неврологічні патології з 
повним	ушкодженням	на	рівні	T12	
або	неповним	ушкодженням	на	
рівні	T10

•	 Неможливість пройти тест 
на тривале сидіння – якщо 
учасник сидить з витягнутими 
перед собою ногами та руками 
на рівні плечей, чи може він 
нахилитися вперед і назад 
на 45° ?

•	 Неможливість присісти з 
положення стоячи 

Пряме сидіння з ременем, що 
проходить через коліна, таз і 
груди. Засоби для тримання 
дозволені, якщо в особи 
ушкоджена	функція	стискання,	
наприклад,	засоби	Active	Hands	
(активні руки)

 R3 Ушкодження	тільки	верхніх	
кінцівок – повна відсутність 
функції ніг або тулуба – 
наприклад, ампутація руки 
вище	ліктя,	ушкодження	нервів	
верхніх кінцівок тощо

•	 Можуть змагатися за допомо-
гою однієї руки / за допомо-
гою засобів для тримання 
у	разі	ушкодження	функції	
стискання

•	 За повної відсутності функції 
ніг та тулуба – можуть пересу-
ватися на рухомому сидінні 

Засіб для тримання для однієї 
руки, стандартне сидіння й 
оснащення (рухоме сидіння). 
У	випадку	порушення	функції	
стискання дозволяються засоби 
для тримання, наприклад, 
засоби	Active	Hands
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КАТЕГОРІЯ ОПИС ТЕХНІКА/ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ

IR4
(FISA TA)

Серйозні	ушкоджень	ніг	зі	
збереженням функції тулуба, 
зокрема й подвійна ампутація 
з	довгим	залишком	стегнової	
кістки, знижена рухомість в 
одному або обох колінах, що 
унеможливлює їх згинання 
більш,	ніж	на	половину,	істотно	
зменшена	флексія	колін(а).	
Неврологічні	ушкодження,	
еквівалентні повній лезії на рівні 
L3 або неповній на рівні L1.

•	 Неможливість присісти з 
положення стоячи

•	 Неможливість рухатися на 
рухомому сидінні тренажера 
для веслування

•	 Протестовані з/без протезів

Плоске сидіння (статичне) з 
ременями для ніг (x2). Засоби 
для тримання дозволені, якщо 
в	особи	ушкоджена	функція	
стискання, наприклад, засоби 
Active	Hands.

IR5
(FISA LTA)

Використання ніг, тулуба та рук, 
але	з	фізичними	ушкодженнями,	
наприклад, ампутація нижче 
або	до	коліна,	ушкодження	
щиколотки/ зап’ястка, помірні 
ушкодження	верхньої	частини	
руки (зазвичай, нижче ліктя); 
вади зору.

•	 Можуть веслувати, 
використовуючи ноги, тулуб і 
руки (наприклад, стандартне 
оснащення тренажера для 
веслування).

•	 Можуть рухатися на рухомому 
сидінні тренажера для 
веслування протягом 15―20 
гребків, напівобертаючись

•	 Ця категорія також може 
охоплювати неврологічні 
ушкодження	з	фізіологічними	
наслідками (наприклад, 
погіршена	координація)

Стандартне сидіння для 
веслування. Засоби для 
тримання дозволені, якщо 
в	особи	ушкоджена	функція	
стискання, наприклад, засоби 
Active	Hands

IR6 Відкрита – для всіх осіб 
без	фізичних	ушкоджень/
із мінімальним фізичним 
ушкодженням	(ПТСР,	травма	
головного мозку тощо).

•	 Можуть веслувати, 
використовуючи ноги, тулуб 
і руки, на стандартному 
оснащенні тренажера для 
веслування

Стандартне сидіння й 
оснащення тренажера для 
веслування. Засоби для 
тримання дозволені, якщо у 
спортсмена	ушкоджена	функція	
стискання, наприклад, засоби 
Active	Hands
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ПЛАВАННЯ

ФОРМАТ ЗМАГАНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

1.  Тестування з плавання відкриті для всіх учасників; чоловіки та жінки    
 проходять тестування в окремих категоріях. 

ФОРМАТ

2.  Індивідуальні тестування. Перераховані нижче тестування будуть проходити   
 окремо чоловіки і жінки у кожній категорії:

A)  50 м вільним стилем
B)  50 м на спині

3.  Тестування відбувається у критому басейні 25 м.

4.  Старт довільний. 

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

ПРИМІТКА: Категорії були переглянуті для IG-2017.

КАТЕГОРІЯ ТРАВМИ / ХВОРОБИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

ISA •	 Серйозне	ушкодження	трьох	або	більше	кінцівок
•	 Потрійна	ампутація	–	щонайменше	половина	кінцівок	відсутня
•	 Чотириразова	ампутація	–	щонайменше	половина	кінцівок	відсутня
•	 Tетраплегія	(повний	C1―7)
•	 Набута квадриплегія головного мозку

ISB •	 Подвійна ампутація до колін
•	 Подвійна ампутація вище колін
•	 Вище ліктя та вище коліна з обох боків
•	 Повна	параплегія	нижче	T1―L1
•	 Ампутація вище ліктя та вище коліна з одного боку
•	 Подвійна ампутація вище ліктів
•	 Повна сліпота (необхідність затемнених окулярів і таперів)
•	 Набута геміплегія головного мозку
•	 Набута атаксія внаслідок травми головного мозку
УВАГА: До категорії можуть входити і важкі травми, не пов’язані з ампутацією (наприклад, 
серйозна травма коліна, травми нижньої частини ноги чи кінцівки, що призвело до 
дисфункції кінцівки)
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ISC •	 Подвійна ампутація ступень
•	 Подвійна ампутація нижче колін
•	 Подвійна ампутація зап’ястків рук
•	 Ампутація вище ліктя
•	 Подвійна ампутація нижче ліктів
•	 Ампутація ноги (вище або нижче коліна)
•	 Ампутація руки до ліктя
•	 Ушкодження	спинного	мозку,	повне	ураження	LS	або	всі	неповні
•	 Відсутність функціонування однієї ноги
•	 Важкий ступінь обмеженості функції стегна
•	 Важкий ступінь обмеженості одного нижнього суглоба
•	 Травма	однієї	руки	із	серйозним	порушенням	функціональності
•	 Порушення	нервового	сплетіння	плеча
•	 Незначні	фізичні	ушкодження:

-	Вогневе	поранення	з	мінімальним	порушенням	функціональності	або	без	такого	порушення
- Мінімальна атрофія м’язів
- Мінімальна втрата пасивного/активного руху
- Відсутність однієї кисті або частини (до зап’ястка)
- Відсутність однієї ступні або частини (до щиколотки)

•	 Помірна	травма	головного	мозку	з	мінімальним	функціональним	ушкодженням
•	 Вади зору (без необхідності носити темні окуляри чи мати тапери), як зазначають лікарі, – 

офіційно сліпий з корекцією
УВАГА: Як зазначено вище, коли мова йде про ампутацію, — це ВАЖКА травма

ISD •	 Психологічні	ушкодження	–	ПТСР,	тривога,	депресія
•	 Порушення	слуху


