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РЕГЛАМЕНТ
про проведення чемпіонатів та кубків України
серед інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату
в 2016 році
Чемпіонати та кубки України серед інвалідів з ураженнями опорно-рухового
апарату проводяться з метою :
- широкого залучення інвалідів, у т.ч. з дитячого віку, до занять фізичною
культурою і спортом, як ефективного засобу реабілітації;
- зміцнення здоров’я;
- підвищення спортивної майстерності;
- виявлення найсильніших спортсменів для включення до складу збірних команд
України з видів спорту для участі в міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу, Європи,
Паралімпійських іграх.
Керівництво проведенням чемпіонатів та кубків
Загальне керівництво
підготовкою і проведенням чемпіонатів та кубків
здійснюється
Міністерством молоді та спорту України (далі Мінмолодьспорт) і
Національним комітетом спорту інвалідів України (далі - НКСІУ).
Безпосередня підготовка і проведення чемпіонатів та кубків покладається на
Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”, Українську федерацію
спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату та суддівські колегії .
Учасники чемпіонатів та кубків
До участі в змаганнях чемпіонатів та кубків допускаються кращі спортсмениінваліди
з ураженнями
опорно-рухового апарату регіонів України, що виконують
нормативи допуску до змагань відповідних видів спорту.
Учасниками чемпіонатів, кубків є спортсмени-інваліди, тренери, керівники та
представники команд регіонів, лікарі, супроводжуючі спортсменів-інвалідів з важкими
ураженнями та інші фахівці, які забезпечують спортивну діяльність (масажисти, медичні
сестри, тощо).Кількісний склад учасників команд регіонів визначається на підставі
попередніх заявок спільним рішенням Української федерації спорту інвалідів з УОРА та
Українського центру «Інваспорт» та цим Положенням.
Класифікація спортсменів-інвалідів є обов’язковою складовою частиною програми
змагань, проводиться класифікаційною комісією в перший день змагань у кожному виді
спорту окремо для кожного учасника змагань згідно “Класифікаційній системі спорту
інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату”(розробка Української федерації спорту
інвалідів зУОРА на основі офіційних документів Міжнародного Паралімпійського комітету ) .
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Умови проведення чемпіонатів та кубків
Витрати на проїзд, добові, оплату за оренду приміщень (проживання), харчування під
час проведення змагань для суддів іногородніх та суддів місцевих - за рахунок Укрцентру
“Інваспорт”.
Витрати на харчування, оплата за оренду приміщень (проживання) для спортсменів,
тренерів та супроводжуючих - за рахунок Укрцентру “Інваспорт”.
Витрати на проїзд та добові в дорозі учасників чемпіонатів та кубків (спортсменів,
тренерів, супроводжуючих,тощо) - за рахунок відряджуючих організацій.
Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань, а саме: оплата оренди
місць проведення заходу, оплата за користування спортивними спорудами, адміністративних
приміщень; оплата транспортних послуг чи оренда транспортних заходів; матеріальне
забезпечення заходу, виготовлення бланків афіш; нагородження переможців змагань; оплата
поштово-телеграфних та послуг телефонного зв’язку; медикаменти; банківські послуги; тощо
- за рахунок Укрцентру “Інваспорт”.
Нагородження
В командних видах спорту команда, яка посіла I місце, нагороджується кубком та
медалями (кожен учасник команди), а також дипломом І ступеню. Команди , які займуть ІІ
- ІІІ місця, нагороджуються медалями (кожен учасник команди), а також кубками і
дипломами відповідних ступенів.
В особистих видах спорту учасники чемпіонатів та кубків України, які займуть І ІІІ місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів та медалями при виконанні
ними кваліфікаційних нормативів. Якщо призери не виконали кваліфікаційні нормативи,
нагороджується дипломом тільки переможець.
Строки подачі заявок
Чемпіонати та кубки України будуть проводитись згідно
затвердженого
календарного плану змагань для спортсменів-інвалідів на 2016 рік.
Підтвердження про участь в чемпіонатах та кубках направляти в Український
центр “Інваспорт” за адресою : м. Київ, вул. Еспланадна, 42 до 01.02.2016 р. та за 30 днів
до початку змагань.
Спортсмени з регіонів України, які не підтвердили участь, до чемпіонатів та кубків
допускатись не будуть.
Іменні заявки в 2-х екземплярах установленої форми, підписані керівником
відряджуючої організації, лікарем ЛФД, скріплені відповідними печатками, паспорт або
свідоцтво про народження (для дітей ), технічна заявка
на кожного учасника
подаються у мандатну комісію в день прибуття.
[…]

БОЧЧА
Особисто-командний чемпіонат (кубок) України
Змагання проводяться згідно Правил Міжнародної спортивної федерації бачча (BISFed).
Класифікація спортсменів-інвалідів проводиться згідно класифікаційної системи BISFed
(Додаток № 6).
Змагання проводяться серед чоловіків та жінок окремо у наступних дисциплінах:
 Індивідуальні змагання у класі BC1;
 Індивідуальні змагання у класі BC2;
 Індивідуальні змагання у класі BC3;
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Індивідуальні змагання у класі BC4;
Парні змагання – для гравців класу BC3;
Парні змагання – для гравців класу BC4.
Командні ігри – для гравців класів BC1 / BC2.
Гравці класів BC1 та BC3 (використовують допоміжні засоби ) мають право на
одного спортивного асистента. Під час проведення змагань згідно п.4 Правил
асистент виконує наступні функції :
поправляє або виставляє візок;
передає м»я гравцю;
розкочує, готує м»яч та т.п.
Спортивний асистент для ВС3 знаходиться у зоні гравця спиною до корту .

Парні змагання у класах ВС3, ВС4
 Спортсмени повинні бути класифіковані для участі в індивідуальних змаганнях в класі
ВС3 або ВС4. Пара ВС3 або ВС4 може включати замінюючого гравця. Пара класа ВС3
повинна включати хоча б одного гравця з дитячим церебральним паралічем.
Кожний гравець класу ВС3 має право на спортивного асистента.
Командні змагання у класах ВС1/ВС2
 Спортсмени повинні бути класифіковані для участі в індивідуальних змаганнях в
класах ВС1 або ВС2. Кожній команді дозволено мати одного (1) спортивного
асистента, одного або двох замінюючи гравців. Якщо в команді два заменяюючих, то
вона повинна включати двох гравців ВС1.
Для гравців класів ВС2 та ВС4 допомога спортивних асистентів не передбачається. Якщо
гравець ВС4 грає ногою, то використовується спортивний асистент.
[…]
Додаток № 6

Кратке описання фізичного стану спортсменів для гри в бочча
Клас BC1
До цього класу відносяться спортсмени, яким поставлено діагноз спастична квадриплегія або
атетоз(атетоідний гіперкінез), або спортсмени, діагноз яких представляє змішення спастичної
квадриплегії, атетоза та серйозної атаксії.
Описання :
 тяжка патологія, що впливає на всі чотири кінцівки;
 спастичність 3-4 ступеня за шкалою ASAS (вище ступеня 3) с атетозом або без;
 обмежена функціональність рухів та/або обмежена функціональна сила у всіх кінцівках
та корпусі;
 або спортсмен страждає тяжкою формою атетозу або дистонії з обмеженою
функціональністю сили та контролю;
 або тяжка форма атаксії, яка обмежує координацію, рухи, зжимання та розжимання;
 залежність від інвалідного візку з електроприводом або від сторонньої допомоги в
щодоннему пересуванні, ймовірність того, що спортсмен не зможе використовувати
інвалідний візок з ручним керуванням на протязі якогось часу;
 спортсмен з діагнозом атетоз може грати, сидячи на інвалідному візку з ручним
керуванням. Гравець приводить візок до руху, використовуючи нижні кінцівки;
 спортсмени з діагнозом атетоз, що можуть ходити.
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Клас BC2
До цього класу відносяться спортсмени, яким поставлено діагноз спастична квадриплегія або
атетоз/атаксія.
Описання :
 патологія, що впливає на всі чотири кінцівки;
 спастичність 2-3 ступеня за шкалою ASAS с атетозом або без;
 або спортсмен з діагнозом атетоз;
 помірне порушення
функцій або можливо деяке обмеження в активному
функціональному діапазоні рухів з причини слабкості, спастичності або відсутності
контроля рухів у верхніх кінцівках/корпусі;
 спортсмени можуть використовувати інвалідний візок з ручним керуванням або
електроприводом для щоденних пересувань;
 спортсмени можуть ходити на короткі або середні(помірні) відстані.
Клас BC3
Спортсмени, які відповідають за фізичним станом класу ВС1 (церебральний параліч) або
класу ВС4 (не церебральний параліч), але які не взмозі тримати/бросати м»яч, можуть
вважатися спортсменами класу ВС3 при відповідності наступним критеріям :
 спортсмени повинні продемонструвати, що вони не взмозі тримати м»яч та не можуть
тривалий час зжимати його та/або правильно висвобидити з руки або не взмозі
протовкнути м»яч ногами в поле гри;
 з точки зору функціональності спортсмени не взмозі послідовно притовкувати м»яч
цільоспрямовано та з достатньою швидкістю в поле для гри;
 спортсмени класа ВС3 будуть використовувати допоміжні пристрої (скат, жолоб) для
виштовхування м»яча на ігрове поле за допомогою помічника;
 спортсмени можуть використовувати різні засоби для того, щоб котити м»яч по
жолобу, наприклад, використовувати указку, яка кріпеться на голові, пристрій для
управління ротом або свою руку/палець для того, щоб утримувати м»яч на жолобі та
штовхнути його без сторонньої допомоги.
Клас BC4
К цьому класу відносяться спортсмени, діагноз яких не пов»язаний з захворюваннями
церебрального походження, у яких не наблюдаються свастика, атаксія або атетоз.
Описання:
 спортсмени цього класу будуть страждати серйозними порушеннями опорно-рухового
апарату, що впливають на всі чотири кінцівки;
 спостерігається помірне порушення функціональності та можливо деякі обмеження в
діапазоні активних рухів з причини слабкості або відсутності контролю, що впливають
на верхні кінцівки/корпус/нижні кінцівки;
 загальна м»язова сила равна 3 балам з 5 або менше;
 спортсмени, можливо, користуються інвалідним візком з ручним керуванням або
електроприводом для щоденного пересування;
 спортсмени можуть ходити зі сторонньою допомогою або за допомогою ходунків;
 функціональність рухів та техніка броска схожа з тими, що наблюдаються у
спортсменів класів ВС1 та ВС2.
Спортсмени з наступними діагнозами можуть бути віднесеними до класу ВС4 :
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міопатія з загальною силою 3 бали з 5 або менше в плечі обо остальній частині верхніх
кінцівок. Сюди ж відноситься м»язова дистрофія, захворювання рухового нейрона;
пошкодження спиного мозоку верхнього шийного відділу хребта, повна або неповна
тетраплегія із загальною силою 3 бали з 5 або менше у верхній кінцівці;
захворювання рухового нейрона, спинальна м»язова атрофія, захворювання спиного
мозоку, такі як поперечний міеліт з загальною силою 3 бали з 5 або менше в верхній
кінцівці;
розщеплення хребта (хребтових дуг) в поєднанні з ураженням верхньої кінцівки
загальною силою 3 бали з 5 або менше;
периферичні невропатії, такі як хвороба Шарко-Марі-Тута з загальною силою 3 бали з 5
або менше в верхній кінцівці;
спортсмени з чотирма ампутованими кінцівками(з високим рівнем ампутації всіх
чотирьох кінцівок). Наприклад, високі ампутації вище колін, які впливають на стійкість
корпуса, віскі ампутації вище ліктя;
інші патології та синдроми, такі як розсіяний склероз, ТАR-синдром(тромбоцитопія з
відсутністю променевою кістки), хвороба Стілла(хронічний поліартрит у дітей),
вроджена ломкість кісток, в результаті яких наблюдається загальна сила 3 бали з 5
та/або обмежений діапазон рухів,можуть бути віднесені до цієї категорії.
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