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1. Мета та завдання Регламенту 

1.1. Метою даного регламенту є визначення принципів організації та проведення 

ІІ Всеукраїнських змагань «Ігри Нескорених» 2018 року (далі - Змагання) 

серед ветеранів війни та діючих  військовослужбовців, службовців сектору 

безпеки та оборони України, а також добровольчих формувань, які мають 

посвідчення учасника бойових дій та отримали поранення, каліцтва, контузії, 

або інші захворювання під час, або внаслідок виконання службових 

обов’язків в зоні бойових дій, порядку, норм та правил відносин між 

суб’єктами на основі створення системи прав, обов’язків і відповідальності 

учасників. 

 

1.2. Завдання Регламенту 

1.2.01. Приведення системи Змагань у відповідність до вимог Положення про 

Ігри Нескорених (Invictus Games) та правил Міжнародного параолімпійського 

комітету з видів спорту (легка атлетика, плавання, пауерліфтинг, 

велосипедний спорт, веслування на тренажерах) та правил змагань 

Міжнародної Федерації стрільби із лука. 

1.2.02. Встановлення порядку здійснення контролю за організацією і 

проведенням  Змагань. 
 

2. Мета Змагань 

2.1. «Ігри Нескорених» покликані через спорт сприяти процесу одужання та 

реабілітації військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, 

поранення чи захворювання під час або внаслідок виконання службових 

обов’язків, подальший розвиток адаптивних видів спорту на території 

України; 

2.2. залучення якнайбільшої кількості ветеранів війни та діючих 

військовослужбовців з усієї України, які брали чи беруть участь у бойових 

діях та зазнали травми чи поранень під час виконання службового обов’язку 

в зоні бойових дій до занять спортом; 

2.3. пропаганда здорового способу життя, виховання патріотичних почуттів; 

2.4. підвищення якості та ефективності роботи територіальних органів виконавчої 

влади з фізичної культури та спорту щодо створення належних умов для 

оздоровчої та фізкультурно-спортивної реабілітації військовослужбовців та 

ветеранів; 

2.5. забезпечення умов для підвищення популярності Ігор Нескорених в Україні; 

2.6. відбір  кращих спортсменів до складу збірної команди України для участі у 

міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» у м. Сідней, 

Австралія в жовтні 2018 року; 

2.7. створення комфортних та безпечних умов для учасників Змагань і глядачів.  
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3. Строки і місце  проведення Змагань 

 

Захід Дата Місце 

День приїзду та реєстрації 

учасників ІІ Всеукраїнських 

змагань «Ігри Нескорених» 

11.05.2018 Повітрофлотський проспект, 6, 

Спортивний комплекс Центрального 

спортивного клубу Збройних Сил 

України 

Реєстрація учасників. 

Проходження мандатної 

комісії для підтвердження 

категоризації. 

10:00 – 16:00 , 

11.05.2018 

Повітрофлотський проспект, 6, 

Спортивний комплекс Центрального 

спортивного клубу Збройних Сил 

України 

Організаційна нарада з 

учасниками Змагань  

17:00, 

11.05.2018 

Повітрофлотський проспект, 6, 

Спортивний комплекс Центрального 

спортивного клубу Збройних Сил 

України 

ІІ Всеукраїнські змагання 

«Ігри Нескорених» 

12.05.2018  

Церемонія відкриття Змагань  09:00  Стадіон СДЮШОР-6 («Піонер»),  

вул. Туполева 22д, Київ 

Змагання з легкої атлетики, 

стрільби з лука, 

пауерліфтингу та веслування 

на тренажерах  

10:00 – 16:00  Стадіон СДЮШОР-6 («Піонер»),  

вул. Туполева 22д, Київ 

Змагання з плавання 11:00 – 16:00  Басейн ЦСК ЗСУ, проспект 

Повітрофлотський 6, Київ 

Змагання з велоспорту на 

шосе 

11:00 – 16:00  Труханів острів, відрізок дорожнього 

шляху по вулиці Труханівській, Київ 

Закриття змагань та 

нагородження переможців 

17:00 – 19:00  Стадіон СДЮШОР-6 («Піонер»), 

вул. Туполева 22, Київ 

 

4. Організація та керівництво Змагань 

4.1. Загальне керівництво з проведення змагань покладається на Міністерство 

оборони України, благодійну організацію «Центр стратегічних комунікацій 

StratCom Ukraine» (далі – StratCom Ukraine) та громадську організацію «Ігри 

Інвіктус Україна», які розміщують інформацію про змагання у засобах масової 

інформації, здійснюють відбір суддів, призначення головного судді змагань та 

суддів з видів спорту, проводять мандатну комісію з допуску учасників до 

змагань, визначають час проведення змагань з видів спорту, організують 

роботу суддівської колегії, підводять підсумки змагань та проводять 

нагородження переможців і призерів змагань.  

4.2. Керівництво з підготовки та проведення змагань покладається на 

організаційний комітет та суддівську колегію, які виконують підготовчу роботу 

з організації та проведення змагань, прийому, реєстрації та розміщення 

учасників, забезпечують заходи дотримання безпеки на спортивній арені та 

місцях проживання учасників; 
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4.3. Організаційний комітет затверджує Регламент проведення Змагань, здійснює 

безпосередній контроль за підготовкою та проведенням змагань, дотриманням 

Регламенту і правил на змаганнях та може вносити зміни до Регламенту за 

наявності об’єктивних причин, забезпечує дотримання правил “чесної гри”;  

4.4. Контроль за підготовкою та проведенням Змагань, вирішенням спірних питань, 

а також розгляд документів і допуск до участі у Змаганнях покладається на 

організаційний комітет Змагань.  
 

5. Учасники змагань 

5.1. Допуск до змагань здійснюється у відповідності до Регламенту та правил 

змагань; 

5.2. У змаганнях беруть участь діючі військовослужбовці та ветерани які отримали 

поранення, травми або захворювання при виконанні своїх службових обов’язків 

під час бойових дій; 

5.3. До змагань допускаються військовослужбовці та ветерани (жінки та чоловіки), 

які брали участь в тестуванні у 2018 році (як виняток за рішенням 

організаційного комітету до змагань можуть бути допущені учасники, які не 

брали участь у тестуванні з поважних причин та мають відповідний рівень 

спортивної класифікації);  

5.4. Кожен учасник може брати участь не більше ніж у двох видах спорту у 

відповідності до медичних показників та категоризації; 

5.5. Відповідальність за стан здоров’я учасників змагань несуть медичні установи за 

місцем проживання, які дали дозвіл спортсменам на участь у змаганнях. 

5.6. Усі учасники ІІ Всеукраїнських змагань «Ігри Нескоренх» 2018 року повинні 

пройти обстеження у лікаря функціональної діагностики у своєму регіоні 

(контакти відповідальних регіональних центрів спортивної медицини у 

додатку);  

5.7. Усі учасники ІІ Всеукраїнських змагань «Ігри Нескоренх» 2018 року повинні 

отримати категорію по обраним видам спорту з врахуванням їхнього 

функціонального стану. Деталі процесу категоризації описані в розділі 

«Категоризація учасників» 

5.8. Особисті дані учасників Змагань: 

кожен учасник Змагань  згоден на використання його особистих даних, фото-, 

відео- або аудіо матеріалів з його участю і без узгодження з ним для реклами 

заходу без будь-якої компенсації з боку організатора Змагань; 

всі фото- та відеоматеріали Змагань, доступні організатору Змагань, можуть 

бути використані організатором Змагань як допоміжні документи, що 

підтверджують точність результатів Змагань і випадки порушення правил 

Змагань. 
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6. Категоризація учасників 

6.1. Метою категоризації учасників є забезпечення чесної спортивної гри, не 

залежно від травми учасника, для чого застосовується «функціональна система» 

категоризації, в межах якої приналежність учасника  до певної категорії 

визначається не діагнозом чи медичною оцінкою, а рівнем впливу 

функціонального порушення на хід змагань, оскільки будь-яка травма може 

мати значний вплив на один вид спорту та відносно незначний вплив на інший 

вид. Наприклад, двостороння підліктьова ампутація істотно впливає на 

змагання з плавання у порівнянні з бігом на дистанції. Тому учасник з такою 

травмою належатиме до категорії з меншою активністю на змаганнях з 

плавання, ніж у змаганнях з атлетики. 

6.2. Категоризація учасників ІІ Всеукраїнських змагань «Ігри Нескорених» буде 

проводитись відповідно до категоризації міжнародних змагань «Ігри 

Нескорених» (Invictus Games) у Сіднеї.  

6.3. Порядок  категоризації: 

6.3.01. Категоризація складається з декількох процесів, які затверджені 

Фондом Ігор Нескорених (далі – ФІН), та здійснюється в Україні спеціально 

призначеною категоризаційною комісією, в яку входять профільні медичні 

працівники. 

6.3.02. Категоризаційна комісія визначає тимчасові категорії для всіх 

учасників Змагань на основі наданих учасником під час тестувань медичних 

документів, що засвідчують травму. Тимчасова категорія учасника повинна 

бути підтверджена  медичним працівником під час проходження мандатної 

комісії в ході реєстрації учасника на Змагання 11 травня 2018 року, після чого 

категорія вважається остаточною.  

6.3.03. Учасники Змагань будуть проінформовані про присуджену тимчасову 

категорію під час проходження мандатної комісії.  

6.3.04. Якщо учасник не погоджується з призначеною категорією, він матиме 

можливість повідомити про це відповідальному за категоризацію медичному 

працівнику під час проходження мандатної комісії 11 червня 2018 року і пройти 

її повторно. Після того, як рішення про категоризацію прийнято повторно, воно 

вважається остаточним. 

6.3.05. Якщо тимчасову категорію не можливо присудити через характер 

травми\поранення\захворювання, чи недостатності інформації щодо тяжкості 
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функціональних обмежень, такі учасники будуть категоризовані під час 

проходження мандатної комісії 11 червня 2018 року.  

Загальна інформація щодо ушкоджень з мінімальними функціональними 

обмеженнями, які відносяться до відкритої категорії та критерії визначення 

категорій  викладені на сайті 

https://invictusgames.in.ua/files/Files/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%

90%D0%A2%20%D0%97%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%A

C%20%D0%A2%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0

%9E%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF.pdf. 

7. Безпека та підготовка місць проведення Змагань 

7.1. У відповідності 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»: 

підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення місць безпеки під 

час проведення змагань здійснює робоча комісія під керівництвом головного 

судді змагань. 

 

8. Медичне забезпечення Змагань 

8.1.  Медичне забезпечення Змагань здійснюється у відповідності до «Положення 

 про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 № 614. 

8.2.  Лікар Змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника 

головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для 

учасників, суддів, організаторів Змагань. 
 

9. Програма змагань: 

Змагання у всіх видах спорту особисті.  

 

9.1. Легка атлетика. У змаганнях з легкої атлетики приймають участь чоловіки та 

жінки у наступних видах: біг 100м., біг 400м., біг 1500м., стрибки у довжину 

(надається по три залікових спроби), штовхання ядра (надається по три 

залікових спроби, вага снаряду: 6кг. - чоловіки, 4кг. - чоловіки сидячі, 3кг. – 

жінки, 3кг. - жінки сидячі). 

9.2. Стрільба із лука. У змаганнях з стрільби із лука приймають участь чоловіки та 

жінки на дистанції 18 метрів, мішень 60 сантиметрів (4 серії пробні по 3 стріли 

та залік 10 серій по 3 стріли), після цього 8 найкращих за результатами будуть 

приймати участь у фіналі. 
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9.3. Веслування на тренажерах. У змаганнях з веслування на тренажерах (концепт 

2) приймають участь чоловіки та жінки на пройдену дистанцію за 1 хвилину та 

4 хвилини. 

9.4. Пауерліфтинг. У змаганнях приймають участь чоловіки та жінки у трьох 

вагових категоріях чоловіки (легка категорія до 72кг., середня до 97кг., важка 

97кг.+); жінки (легка категорія до 61кг., середня до 79кг., важка 79кг.+). Жим 

лежачи проводиться на лаві паралімпійського типу правил змагань з 

пауерліфтингу. Надається 3 спроби. 

9.5. Плавання. У змаганнях приймають участь чоловіки та жінки на дистанції 50м. 

вільним стилем. 

9.6. Велосипедний спорт. У змаганнях приймають участь чоловіки та жінки на 

дистанції 6км. (старт обов’язково у захисному шоломі). Старт з інтервалом 1-2 

хвилини по готовності учасника.  

9.7. Детальна програма змагань з врахуванням кількості учасників по видам спорту, 

буде доведена до учасників під час організаційної наради 11 травня 2018 року.  

9.8. Для переміщення між локаціями проведення спортивних змагань 

організаторами буде забезпечено транспортування між Стадіоном СДЮШОР-6, 

басейном ЦСК ЗСУ та Трухановим островом.  

10. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення  учасників 

10.1. Усі витрати, пов’язані з участю учасників у Змаганнях (оплата проїзду, 

добові) несуть відряджуючі організації. 

10.2.  Витрати на придбання медалей, дипломів, грамот, та іншої атрибутики для 

нагородження учасиів, переможців та призерів змагань, спортивний інвентар, 

оренди стадіонів та інших місць проведення змагань, організаційні та 

адміністративні витрати несе організаційний комітет. 

10.3. У разі наявності фінансування, витрати, зазначені в пп. 1, 2 можуть 

здійснюватися за рахунок коштів підприємств (організацій, установ) державної 

або комунальної власності. 

10.4. Спортивна форма та екіпіровка забезпечуються учасниками Змагань 

самостійно (шоломи, окуляри, плавки, тріко та ін.). 

11. Строки та порядок подання заявок на участь у Змаганнях 

11.1. Учасники допускаються до змагань за умови належної і своєчасної 

попередньої реєстрації. Попередня реєстрація учасників Змагань відбувалась 

на основі списків учасників тестувань, що пройшли кваліфікаційні вимоги,  з 

27 березня по 16 квітня 2018 року. 

11.2. Реєстрація учасників  в день Змагань обов’язкова. Без реєстрації учасники до 

участі в змаганні не допускаються. До проходження мандатної комісії 

допускаються тільки попередньо зареєстровані учасники. 

11.10 Проходження мандатної комісії під час реєстрації учасників є обов’язковим. 
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11.11 Під час реєстрації (проходження мандатної комісії) учасники змагань 

надають оригінали документів для остаточного підтвердження участі у 

змаганнях, саме: 

- довідку про проходження функціонального обстеження у спортивних 

диспансерах (медичних закладах) за місцем проживання з допуском до участі 

у змаганнях; 

- посвідчення учасника бойових дій (оригінал) чи інваліда війни 

- виписний епікриз з медичного закладу з висновком військово-лікарської 

комісії (оригінал) що підтверджує поранення, травмування, або хворобу, 

внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій; 

- посвідчення особи. 

 Відповідальність за надання даних документів організаційному комітету несе 

учасник.  
 

12. Умови визначення переможців та нагородження 

12.1. Переможці визначаються в особистому заліку окремо у кожному виді спорту 

по категоріям за кращим результатом. 

12.2. Переможці змагань, у яких беруть участь чотири або більше учасників, 

будуть нагороджені золотою, срібною та бронзовою медаллю. 

12.3. Переможці змагань, у яких беруть участь три учасники, будуть нагороджені 

золотою та срібною медаллю. 

12.4. Переможці змагань, у яких беруть участь два учасники, будуть нагороджені 

золотою медаллю. 

12.5. У разі однакової кількості балів (наприклад, якщо у двох претендентів на 

перше місце однаковий результат) усі призери  будуть нагороджені золотими 

медалями. Далі за порядком, учасник, який здобув друге місце, отримає 

срібну медаль, третє – бронзову. 

12.6. Церемонія нагородження буде проводитися як під час спортивного змагання, 

так і після завершення всіх спортивних змагань. Якщо учасник змагання 

вирішить залишити місце змагань  до церемонії нагородження, як з причин 

участі в іншому спортивному змаганні, так і з будь-якої іншої причини, він 

отримає свою медаль пізніше, але втратить можливість взяти участь у 

церемонії нагородження. 

12.7. Якщо медаль учаснику буде вручено помилково, офіційні результати змагань 

будуть відповідно оновлені. Помилково вручені медалі залишаться у своїх 

власників, учасники, які повинні були б бути нагороджені, отримають свої 

медалі поза формальною церемонією нагородження.   

12.8. Нагородження учасників 

• Учасники нац змагань  нагороджуються дипломами учасника Змагань. 

• Учасники, які посіли І-ІІІ місця нагороджуються медалями та дипломами. 

• Для нагородження учасників додатково можуть встановлюватися 

особисті та командні призи від спонсорів та меценатів. 
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13. Підсумкові протоколи 

13.1. Підсумкові протоколи підписує головний суддя та головний секретар 

змагань; 

13.2. Підсумкові протоколи змагань оприлюднюються на сайті invictusgames.in.ua 

після закінчення змагань;  

13.3. Розповсюджені організаційним комітетом підсумкові протоколи змагань у 

друкованому або електронному вигляді є офіційними підсумковими 

документами змагань; 

13.4. За підсумками змагань організаційний комітет спільно з тренерським 

складом визначають склад збірної команди України для участі у 

міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» (Invictus Games) у              

м. Сідней, Австралія, які відбудуться 21-27 жовтня 2018 року. 

Національна збірна команда України у кількості 15 спортсменів буде 

сформована до 1 червня 2018 року. Інформація щодо порядку відбору та 

складу збірної команди України буде опублікована на сайті: 

https://invictusgames.in.ua/promo/invictus-games-2018. 
 

 

Регламент є офіційним викликом на змагання. 

https://invictusgames.in.ua/promo/invictus-games-2018

