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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

СТРІЛЬБА З ЛУКА
КАТЕГОРИЗАЦІЯ
КАТЕГОРІЯ

ОПИС

ОБЛАДНАННЯ
Учасники повинні використовувати обладнання, що надається організатором
змагань:

ІА1

Початковий рівень – жінки
Жінки, що почали виступати у змаганнях
зі стрільби з лука не раніше 1жовтня
2017 року.

•

олімпійський лук (сила натягнення
20–24 фути), обладнаний плунжером,
прицілом та стабілізатором

•
•
•
•

напальник
захист для руки
набір із 6 стріл
сагайдак

Учасники повинні використовувати обладнання, що надається організатором
змагань:

ІА2

ІА3
ІА4
ІА5
ІА6
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•

олімпійський лук (сила натягнення
20–24 фути), обладнаний плунжером,
прицілом та стабілізатором

•
•
•

напальник

•

сагайдак

Початковий рівень – чоловіки
Чоловіки, що почали виступати у змаганнях зі стрільби з лука не раніше 1 жовтня
2017 року.

захист для руки
набір із 6 стріл

Просунутий рівень – жінки

Стрільці використовують власний олімпійський лук та допоміжне обладнання.

Просунутий рівень – чоловіки

Стрільці використовують власний олімпійський лук та допоміжне обладнання.

Професійний рівень – жінки

Стрільці використовують власний блочковий лук та допоміжне обладнання.

Професійний рівень – чоловіки

Стрільці використовують власний блочковий лук та допоміжне обладнання.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

АТЛЕТИКА
КАТЕГОРИЗАЦІЯ ШТОВХАННЯ ЯДРА
КАТЕГОРІЯ

ЯДРО (ЧОЛОВІКИ)

ЯДРО (ЖІНКИ)

IF1
IF2
IF1
IF2
IF1

6 кг

3 кг

6 кг

3 кг

6 кг

3 кг

4 кг

3 кг

4 кг

3 кг

КАТЕГОРІЯ

УЧАСНИКИ

стоячи

ІF1

З ушкодженнями нижніх кінцівок:

•

Інваліди з однією чи двома ампутованими до коліна кінцівками, ампутацією
кінцівок разом з коліном, надколінною ампутацією.

•

Травми, подібні до одно- чи двосторонньої підколінної ампутації, ампутації
кінцівок разом з коліном, ампутації кінцівок вище коліна.

•

З різницею довжини ніг щонайменше у 7 см і більше.

•

З одно- чи двосторонньою ампутацією чи травмою, близькою до ампутації за
Лісфранком.

•

Учасники з помірним ушкодженням рівноваги потребуватимуть допоміжного
спорядження для кращої мобільності.

стоячи

ІF2

З ушкодженнями верхніх кінцівок:

•

Одно- чи двостороння ампутація до, разом з, вище ліктя.

•

Травми, які порівнюються з з одно- чи двосторонньою ампутацією до, разом
з, вище ліктя.

•

Ампутація однієї кінцівки чи травма біля зап’ястя.

•

Двостороння ампутація великого пальця і м’язів великого пальця.

•

Двостороння ампутація чотирьох фаланг чи п’ястних кісток чи подібна
травма.

•

Геміплегія (параліч половини тіла).

•

Зменшення сили однієї з верхніх кінцівок (ММТ <3) чи діапазону рухів на рівні
з односторонньою до- чи надліктьовою ампутацією.

•

Зменшення сили двох верхніх кінцівок (ММТ <3) чи діапазону рухів на рівні з
односторонньою до- чи надліктьовою ампутацією.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ
З вадами зору:

стоячи

ІF3

УЧАСНИКИ

•

З гостротою зору 6/60 чи більше з корекцією.

•

З кругозором менше 20 градусів для обох очей.

травми, можуть вибрати цю категорію

ІF5

сидячи
Учасники, які вважають, що не зможуть
змагатися у стоячій категорії через

ІF4

стоячи

Учасники відкритого класу та MFI:

•

З незначним ушкодженням рівноваги/балансу.

•

З одно- чи двосторонньою ампутацією нижніх кінцівок, віддаленою від
ампутації за Лісфранком, чи ушкодження ступні більш ніж наполовину (чи
подібні травми).

•

З ампутацією чи травмою, дистального ряду зап’ястя.

•

З двосторонньою ампутацією чотирьох фаланг чи п’ястних кісток чи подібною
травмою.

•

З гіпотонією чи незначним підвищенням тонусу м’язів.

•

З будь-яким тілесним ушкодженням, яке не зазначено у категоріях IF1/IF2/
IF3.

Учасники, які мають ушкодження нижніх кінцівок, але тулуб функціонує нормально:

•

З одно- чи двосторонньою доколінною, разом з коліном та надколінною
ампутацією чи подібною травмою.

•

З ушкодженнями нижніх кінцівок, які не дозволяють брати участь у стоячій
категорії.

•

З травмою спинного мозку Т12.

•

З середнім чи важким ступенем атаксії чи порушенням рівноваги.

•

Загальне опромінення тіла від середнього до важкого ступеня, 3-го ступеня
чи більш ніж однієї чи двох нижніх кінцівок.

ІF6

сидячи

Учасники, які мають ушкодження нижніх кінцівок та незначні ушкодження
тулуба:
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•

З травмою спинного мозку Т1-Т11, з обома рівнями включно.

•

З двосторонньою надколінною ампутацією, відстань якої від великої
стегнової кістки до кінця ампутованої кінцівки менша, ніж від ліктьового
відростка до найдовшої частини верхньої кінцівки.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

ІF7

У першу чергу учасники
з обмеженнями
обертання
та руху тулуба

КАТЕГОРІЯ

УЧАСНИКИ
Учасники з порушенням координації тулуба внаслідок ушкодження верхньої
кінцівки:

•

З травмою спинного мозку на С8 чи вище.

•

З травмами, подібними до С8 і вище, з середньою та тяжкою травмою
верхньої кінцівки, включно з (але не обмежуючись) кистю, трицепсом/
біцепсом, зап’ястям та частковою/повною втратою контролю над тулубом та
нижніми кінцівками.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ
АТЛЕТИКА БІГ

ІТ3

Учасники,
які самостійно
пересуваються
(ІРС Т42)

ІТ2

Учасники,
які самостійно
пересуваються
(ІРС Т42)

ІТ1

Учасники,
які самостійно
пересуваються
(ІРС Т44)

КАТЕГОРІЯ

УЧАСНИКИ

З ушкодженнями нижніх кінцівок:

•

Люди з Інвалідністью з однією чи двома ампутованими до коліна кінцівками.

•

Травми, подібні до одно- чи двосторонньої підколінної ампутації.

З ушкодженнями нижніх кінцівок:

•

З одно- чи двосторонньою надколінною ампутацією чи ампутацією разом з
коліном.

•

З ушкодженнями, подібними до одно- чи двосторонньої надколінної
ампутації чи ампутації разом з коліном.

З ушкодженнями верхніх кінцівок:

•

З односторонньою надліктьовою чи підліктьовою ампутацією.

•

З двосторонньою надліктьовою чи підліктьовою ампутацією.

•

З ушкодженнями, подібними до вищевказаних.

•

З розчленованим плечем.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ

УЧАСНИКИ

З травмою спинного мозку рівня Т6 чи нижче.

•

З двосторонньою надколінною ампутацією.

•

З гіпотонією – підвищенням пружності та тонусу м’язів (3-го ступеня і вище),
яка не належить до стоячої категорії.

З паралізованими ногами та з майже чи зовсім відсутньою рухливістю тулуба:

З вадами зору:

ІT6

ІT5

•

Cамостійно
пересуваються
(ІРС Т11 – 13)

сидячи

ІT4

сидячи

З порушенням функцій ноги, але зі збереженням часткової чи повної рухливості тіла (чи травмами, які не належать до стоячої категорії):

•

З ушкодженням спинного мозку ступеня Т5 і вище.

•

З гостротою зору 6/60 чи більше з корекцією, або/чи кругозором менше 20
градусів для обох очей.

•

Які потребують супровідника.

ІТ7

Самостійно
пересуваються

Учасники відкритого класу та MFI:
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•

Одно- чи двостороння ампутація верхньої кінцівки до зап’ястя.

•

Ампутація нижньої кінцівки периферійно за Лісфранком ЧИ ушкодження
стопи менше ніж наполовину.

•

Тілесні ушкодження, несумісні з категоріями ІТ1-ІТ6

•

Незначна гіпотонія – 1-й ступінь.

•

Незначна атаксія.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

КАТЕГОРИЗАЦІЯ
СТРИБКИ У ДОВЖИНУ

IJ4

Самостійно
пересуваються

IJ3

Самостійно
пересуваються

IJ2

Самостійно
пересуваються

IJ1

Самостійно
пересуваються

КАТЕГОРІЯ

УЧАСНИКИ

З ушкодженнями нижніх кінцівок:

•

Інваліди з однією чи двома ампутованими до коліна кінцівками.

•

Травми, подібні до одно- чи двосторонньої підколінної ампутації.

З ушкодженнями нижніх кінцівок:

•

З одно- чи двосторонньою надколінною ампутацією чи ампутацією разом з
коліном.

•

З ушкодженнями, подібними до одно- чи двосторонньої надколінної
ампутації чи ампутації разом з коліном.

З ушкодженнями верхніх кінцівок:

•

З односторонньою надліктьовою чи підліктьовою ампутацією.

•

З двосторонньою надліктьовою чи підліктьовою ампутацією.

•

З ушкодженнями, подібними до вищевказаних.

•

З розчленованим плечем.

З вадами зору:

•

З гостротою зору 6/60 чи більше з корекцією, або/чи кругозором менше 20
градусів для обох очей.

IJ5

Самостійно
пересуваються

Учасники відкритого класу та MFI:

•

Одно- чи двостороння ампутація верхньої кінцівки до зап’ястя.

•

Ампутація нижньої кінцівки периферійно за Лісфранком чи ушкодження
стопи менше ніж наполовину..

•

Тілесні ушкодження не сумісні з категоріями ІТ1-ІТ6

•

Незначна гіпотонія – 1-й ступінь.

•

Незначна атаксія.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

ВЕЛОСПОРТ

КАТЕГОРИЗАЦІЯ
КАТЕГОРІЯ

ОПИС

IRB3

Дорожній
велосипед

IRB2

Дорожній велосипед
(UCI C4 – C5)

IRB1

Дорожній велосипед
(UCI C1 – C3)

Зменшення сили тулуба та/чи кінцівок та дисфункція опорно-рухового апарату:
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•

Односторонній параліч зі спастичністю нижніх кінцівок 2-го ступеня чи вище,
верхня кінцівка може бути зі спастичністю 1-го ступеня і вище.

•

Двосторонній параліч зі спастичністю нижніх кінцівок 2-го ступеня чи вище.

•

Помірна атаксія чи атетоз.

•

Одностороння надколінна ампутація або одно- чи двостороння надліктьова
ампутація з використанням протезу чи без нього.

•

Одностороння ампутація разом з коліном та одностороння надліктьова чи
двостороння підліктьова ампутація.

•

Одностороння підколінна та одностороння надліктьова ампутація.

•

Двостороння підколінна ампутація та одностороння надліктьова ампутація.

•

Одностороння надколінна ампутація.

•

Одностороння ампутація разом з коліном та одностороння підколінна ампутація.

•

Двостороння підколінна ампутація, ампутація разом з коліном чи надколінна
ампутація.

•

Односторонній параліч майже всієї кінцівки зі спастичністю 1-го ступеня і вище.

•

Двосторонній параліч зі спастичністю нижніх кінцівок 1-го ступеня і вище.

•

Параліч руки зі спастичністю 1-го ступеня і вище; позитивний одно- чи
двосторонній синдром Гофмана, чи помітне пожвавлення рефлексів, чи
суттєві відмінності у рефлексах лівої та правої руки.

•

Легка та помірна атаксія та атетоз.

•

Одностороння підколінна ампутація та одностороння підліктьова ампутація.
(відсутність згину).

•

Одностороння підколінна ампутація чи подібне ушкодження.

•

Двостороння підліктьова ампутація (з використанням протезу, який дозволяє
керувати велосипедом, або без протезу).

•

Одностороння надліктьова та підліктьова ампутація (відсутність згину).

•

Пошкодження м’язів чи діапазону рухів, подібне до описаного вище.

•

Учасники відкритого класу та MFI.

•

Тілесні ушкодження, несумісні з категоріями IRB1/2, IHB1/2, ITB1, IReB1.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

IHB1

Ручний велосипед
(UCI H1 – H3) *лежаче положення

КАТЕГОРІЯ

ОПИС

Обмежене рукостискання, відсутнє чи порушене функціонування нижньої кінцівки, порушена стійкість тулуба:

•

Травма спинного мозку Т10 чи більша з мінімальною чи відсутньою рухомістю
тулуба.

•

Травми, подібні до травми спинного мозку Т10 з нерухомою нижньою
кінцівкою та з мінімальною чи відсутньою рухомістю тулуба.

•

Важка атаксія та атетоз.

•

Важкий неамбулаторний односторонній параліч зі спастичністю 3-го ступеня
і вище.

•

Важкий неамбулаторний двосторонній параліч зі спастичністю 3-го ступеня і
вище.

ITB1

Лежачий
велосипед

IRecB1

Лежачий
велосипед

IHB2

Ручний велосипед
(UCI H4 – H5

Неповна втрата функцій нижньої кінцівки, нормальна чи майже нормальна стійкість тулуба:

•

Травма спинного мозку Т11 і менше.

•

Травми, подібні до травми спинного мозку Т11 і менше.

•

Односторонній параліч за спастичністю нижньої кінцівки 2-го ступеня чи
більше.

•

Легка та помірна атаксія та атетоз.

•

Двостороння надколінна ампутація.

•

Двостороння ампутація разом з коліном чи надколінна ампутація, чи подібне
ушкодження.

•

Одностороння надколінна ампутація чи подібне ушкодження.

•

Одностороння підколінна ампутація чи подібне ушкодження.

•

Ушкодження нижніх кінцівок, які перешкоджають безпечному використанню
велосипеда.

•

Травми, які не дозволяють їздити на двоколісному велосипеді чи ручному
велосипеді.

Учасники з вадами зору, які потребують «пілотного» велосипедиста:

•

Гострота зору 6/60, з корекцією, та/чи кругозір менше 20 градусів для обох
очей.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

ВЕСЛУВАННЯ НА ТРЕНАЖЕРІ
КАТЕГОРИЗАЦІЯ
Змагання з веслування відкриті для груп осіб з будь-якими вадами; чоловіки та жінки змагаються за медалі окремо. Нагородження передбачено за 1-хвилинні спринти та 4-хвилинні перегони максимум для
12 категорій (6 для чоловіків та 6 для жінок).

КАТЕГОРІЯ

ОБЛАДНАННЯ

ОПИС

•

Параліч чотирьох кінцівок (травма спинного
мозку ступеня Т2 і вище).

•

Ушкодження трьох чи більше кінцівок, що
призводить до втрати функцій (<3 MMT).

•

Чотири ампутовані кінцівки (щонайменше до
половини кожної кінцівки).

•

Ушкодження нижніх кінцівок, які
перешкоджають безпечному використанню
велосипеда.

Використання рук та плечей з пошкодженим
тулубом, ноги паралізовані:

Засіб для тримання для однієї руки, стандартне сидіння й оснащення (рухоме сидіння). У випадку порушення
функції стискання дозволено
використання засобів для
тримання, наприклад засоби
Active Hands.

Ушкодження верхніх кінцівок, ноги/руки з одного боку:

IR2

(FISA – PR1)
*учасник, який
не пройшов тест
на тривале сидіння

Потрійна ампутація.

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

IR3
10

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

•

(FISA – PR1)
*учасник, який
не пройшов тест
на тривале сидіння

IR1

Використання однієї руки та тулуба, чи обох
ушкоджених рук без задіяння тулуба:

•

Двостороння надколінна ампутація разом
зі стегновою кісткою, яка за довжиною
менша, ніж половина відстані від ліктьового
відростка до кінця найдовшої кінцівки.

•

Травма спинного мозку Т12, повне чи майже
повне ураження.

•

Односторонній параліч.

•

До- чи надліктьова ампутація чи подібні
ушкодження.

•

Травма руки, що призводить до втрати
функцій (<3 MMT).

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

IR6

IR5

(FISA – PR3)
*учасник, який
пройшов обидва тести

IR5

(FISA – PR3)
*учасник, який пройшов обидва тести

IR4

(FISA – PR2)
*учасник, який не пройшов тест на
присідання, але пройшов тест на
тривале сидіння

КАТЕГОРІЯ

ОБЛАДНАННЯ

ОПИС
Паралізовані чи майже паралізовані ноги з рухомим тулубом:

Плоске (статичне) сидіння з
ременями для ніг, щоб обмежити згинання та випадання
коліна. Засоби для тримання
дозволені, якщо в особи ушкоджена функція стискання,
наприклад засоби Active
Hands.

•

Двостороння ампутація разом з коліном.

•

Двостороння надколінна ампутація разом
зі стегновою кісткою, яка за довжиною
більша, ніж половина відстані від ліктьового
відростка до кінця найдовшої кінцівки.

•

Тяжке ушкодження нижньої кінцівки
(<3 MMT) з порушеним згинання коліна.

•

Зменшений діапазон рухів одного чи обох
колін, що перешкоджає згинанню.

•

Тілесні ушкодження, які несумісні з рухомим
сидінням.

Використання ніг, рук та тулуба:

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

•

Одностороння підколінна ампутація,
ампутація разом з коліном, надколінна
ампутація чи подібне ушкодження.

•

Двостороння підколінна ампутація чи
подібне ушкодження.

•

Втрата трьох чи більше фаланг на одній руці.

•

Артродез гомілковостопного суглоба, що
призвів до втрати більше 70% діапазону рухів.

•

Обвисання стопи – травма малогомілкового
нерва.

•

Одно- чи двостороння трансметатарзальна
ампутація.

•

Помірне порушення рівноваги.

•

Вада зору: гострота зору 6/60, з корекцією,
та/чи кругозір менше 20 градусів для обох
очей.

Учасники відкритого класу та MFI;

•

Тілесні ушкодження, несумісні з категоріями
IR1 – IR5.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

ПАУЕРЛІФТИНГ
КАТЕГОРИЗАЦІЯ
Змагання з атлетики відкриті для всіх учасників; чоловіки та жінки змагаються нарізно у 6 категоріях:

КАТЕГОРІЯ
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УЧАСНИКИ

ІР1

Жінки – легка вага (до 61 кг)

ІР2

Жінки – середня вага (від 69,01 до 79 кг)

ІР3

Жінки – важка вага (понад 79,01 кг)

ІР4

Чоловіки – легка вага (до 72 кг)

ІР5

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

ІР6

Чоловіки – важка вага (понад 97,01 кг)

КАТЕГОРИЗАЦІЯ

ПЛАВАННЯ
КАТЕГОРИЗАЦІЯ
Зверніть увагу, що ці категорії сформовані спеціально для Ігор Нескорених – 2018 у Сіднеї.

КАТЕГОРІЯ

УЧАСНИКИ

ISA

Класи S1-5

Згідно з МПК

Використання однієї руки та тулуба, затруднене використання двох рук та
повністю тулуба. Паралізовані нижні кінцівки:

•

Потрійна ампутація чи подібна травма трьох кінцівок.

•

Параліч чотирьох кінцівок (повне чи часткове ураження спинного мозку
ступеня С7 та вище).

•

Ураження трьох чи більше кінцівок зі втратою функцій.

•

Ампутація щонайменше половини чотирьох кінцівок: двостороння
надколінна ампутація, двостороння ампутація разом з ліктем чи надліктьова
ампутація.

•

Опромінення всього тіла з ампутацією чотирьох кінцівок, еквівалентне
ампутації трьох кінцівок.

ISB

Згідно з МПК
Класи S6-8

Використання рук та плечей з пошкодженою функцією нижніх кінцівок:

•

Двостороння надколінна ампутація, ампутація разом з коліном чи подібна
травма.

•

Двостороння надліктьова ампутація, ампутація разом з ліктем чи подібна
травма.

•

Одностороння надколінна ампутація та одностороння надліктьова ампутація
з того самого чи протилежного боку чи подібна травма.

•

Травма спинного мозку ступенів Т1 – L1, включно з цими ступенями.

•

Односторонній параліч.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ

УЧАСНИКИ

ISC

Згідно з МПК
Класи S9-10

Вади верхніх та нижніх кінцівок, вади зору:

•

Двостороння підколінна ампутація.

•

Двостороння ампутація ступні.

•

Одностороння надколінна ампутація чи подібна травма ноги (ММТ <3).

•

Одностороння підколінна ампутація.

•

Важка травма стегна чи суглоба нижньої кінцівки.

•

Травма однієї руки із суттєвим порушенням функцій (наприклад, травма
плечового сплетіння).

•

Двостороння доліктьова ампутація.

•

Двостороння ампутація руки.

•

Одностороння надліктьова ампутація.

•

Одностороння ампутація разом з ліктем.

•

Травма 1 ноги із суттєвим порушенням функцій (ММТ <3).

•

Травма спинного мозку нижче ступеня L1.

•

Одностороння ампутація ступні (разом зі щиколоткою чи вище).

•

Одностороння ампутація руки (разом із зап’ястям чи вище).

•

Опромінення всього тіла чи подібна травма з порушенням функції рівноваги.

•

Вади зору: гострота зору 6/60, з корекцією та/чи кругозір менше 20 градусів
для обох очей

ISD

ПРИМІТКА: До категорії ампутації належать також подібні травми із втратою
функцій.
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Учасники відкритої категорії та MFI:

•

Тілесні ушкодження, які не підпадають під категорії ISA/B/C.

КАТЕГОРИЗАЦІЯ
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