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                                 Додаток №1 

                             до  Положення про V літні Всеукраїнські    

                                ігри ветеранів спорту пам'яті М.М. Баки 

 
Програми  та  умови  

 проведення  фінальних  змагань  
V літніх Всеукраїнських спортивних ігор ветеранів 

 спорту  пам'яті  М.М. Баки 
 
 

 АРМСПОРТ 
Термін проведення:   05 - 07 квітня  2013 року 

Місце проведення :  м. Харків 

Склад команди  

всього: 10 

у т.ч.                       чоловіки - 

                  
10 (у кожній ваговій категорії не більше 2 

учасників) 
Вікові групи: 40+ (спортсмени 1973 р.н. та старші) 
Вагові категорії: 70, 80, 90, 100, 100+ кг 

Склад команди  
всього: 8 
у т.ч.                       чоловіки - 

 
8  (у кожній ваговій категорії не більше 2 

учасників) 

 
Вікові групи: 50+ (спортсмени 1963 р.н. та старші) 
Вагові категорії: 75, 90, 100, 100+ кг 
Умови проведення: змагання проводяться на ліву та праву руки  

за діючими  всеукраїнськими та міжнародними 

правилами змагань з виду спорту та відповідно               

до Положення. 
  

 БАДМІНТОН 
Термін проведення: 13 - 16  червня  2013 року 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ  

Склад команди:  

всього: 7 

у т.ч.            спортсменів  - 6  (у кожній віковій групі) 

                           чоловіки - 4 

                                жінки - 2 

Вікові групи: 45+; 50+; 55- 65, 65+ 

Умови проведення: змагання  особисто-командні, проводяться  

за діючими всеукраїнськими та міжнародними 

правилами змагань з виду спорту та  відповідно  

до Положення.  

Змагання проводяться у трьох категоріях 

(одиночка, парна, змішана). 
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 БАСКЕТБОЛ 
Термін проведення:  27 серпня - 01 вересня 2013 року 

Місце проведення : м. Залізний Порт, Херсонська область 

Склад команди  

всього: 13 

у т.ч.                      чоловіки - 12  

Вікові групи : 40+, 45+, 50+, 55+, 60+  

Умови проведення:  змагання проводяться серед чоловіків за діючими 

всеукраїнськими та міжнародними правилами змагань 

з виду спорту та  відповідно до Положення. 

  

 БІЛЬЯРДНИЙ СПОРТ   
(комбінована піраміда) 

Термін проведення : 29 серпня - 01 вересня 2013 року 

Місце проведення : м. Дніпропетровськ  

Склад команди  

всього: 2 

у т.ч.                      чоловіки - 2 (у кожній віковій групі) 

Вікові    групи :  40-49, 50 років і старші 

Умови проведення : змагання  особисто-командні, проводяться  

за  діючими всеукраїнськими  та  міжнародними  

правилами змагань з виду спорту та  відповідно 

до Положення.  

 

 БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА 
Термін проведення : 04 -10 червня 2013 року 

Місце проведення : с. Рибаківка, Березанський район,  

Миколаївська область 

Склад команди  

всього: 12 

у т.ч.                      чоловіки -  10 (у кожній віковій групі) 

Вікові групи згідно 

з роком народження:  

Дивізіон А:   35 - 40 років (1978 - 1973 р.н.); 

Дивізіон В:   41 - 45 років (1972 - 1968 р.н.); 

Дивізіон С:   46 - 50 років (1967 - 1963 р.н.); 

Дивізіон D:   51 - 55 років (1962 - 1958 р.н.); 

Дивізіон Е:   56 - 60 років (1957 - 1953 р.н.); 

Дивізіон F:   61 - 65 років (1952 - 1948 р.н.); 

Дивізіон G:   66 років - +  (1947 -       +   ) 

 

Вагові категорії : 55-58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 97 кг, 130 кг.  

В кожній ваговій категорії може бути допуск +2 

Умови проведення : змагання проводяться серед чоловіків за діючими 

всеукраїнських та міжнародних правилами змагань  

з виду спорту  та  відповідно до Положення. 

 

 БОРОТЬБА САМБО 
Термін проведення: 25-27 березня  2013 року  

Місце проведення: м. Львів 

Склад команди  

всього: 14 

у т.ч.                      чоловіки - 14 (у кожній віковій групі) 
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Вікові групи : 35-39, 40 -44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 і старші                      

Вагові категорії : 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг 

Умови проведення : змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту  

та відповідно до Положення 

 

 ВАЖКА  АТЛЕТИКА 
Термін проведення: 18-21 квітня 2013 року 2013 року 

Місце проведення: м. Виноградов, Закарпатська область 

Склад команди 

всього:                   9 

у т.ч.                 спортсменів - 8 (у кожній віковій групі) 

                               чоловіки - 7 

                                    жінки - 1 

Вікові групи : 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 

75-79, 80 і старші 

Вагові категорії:                                                           чол. 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, 105+ 

                             жін. 48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 75+ 

Умови проведення : змагання особисто-командні, проводяться за діючими 

всеукраїнським  та міжнародним правилами змагань 

з виду спорту та відповідно до Положення.  

 

 ВОДНЕ ПОЛО 

Термін проведення: 31 травня - 04 червня  2013 року 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ 
Склад команди     

всього: 16 

у т.ч.                      чоловіки - 13 (у кожній віковій групі) 

Вікові групи : 35+, 40+ 

Умови проведення: змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з водного поло 

та  відповідно до Положення. 

Допускаються  клубні команди. 

 

 ВОЛЕЙБОЛ 

Термін проведення: 11-22 вересня  2013 року 

Місце проведення: м. Алушта, АК Крим 

Склад команди        всього: 10 

у т.ч.                 спортсменів -  9 (у кожній віковій групі) 

Вікові групи:  чол.40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ 

                                жін. 35+, 40+, 45+, 50+, 55+ 

Умови проведення: змагання проводяться серед чоловіків та жінок 

 із 3-х партій за діючими всеукраїнськими та 

міжнародними правилами змагань з виду спорту 

та відповідно до Положення.   

 

 ВЕЛОСПОРТ - ШОССЕ 

Термін проведення: 12 - 16 червня 2013 року 

Місце проведення: м. Біла Церква, Київська область 

Склад команди   

всього: 10 
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у т.ч.                спортсменів -  чол. / жін.  8  (у кожній віковій групі) 

Вікові групи:  

                                

чол. / жін. 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-59, 60-64,                   

65-69, 70  і старші 

Умови проведення : змагання проводяться за діючими всеукраїнськими   

та міжнародними правилами змагань з виду спорту 

та  відповідно до Положення. 

Програма: 

гонки на шосе, парна гонка на час відповідно 

до програми, дистанція 15 км,                                                       

гонка на час "ГІТ", дистанція 1,7 км 

гонка на час, дистанція 20 км, 

гонка "критеріум",  

групові гонки за віковими групами. 

гонка в гору 1,2 км 

 

 ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ 

Термін проведення : 28 - 29 липня 2013 року 

Місце проведення : м. Київ,  Матвіївська затока 

Склад команди     

всього: 22 

 у т.ч.                     чоловіки - 12 

                                    жінки -  8 

Вікові групи:  

             

А 27-35, Б 36-42, В 43-49, Г 50-54, Д 55-59, Е 60 і 

старші. 

Умови проведення : змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту 

та  відповідно до Положення. 

Програма: 

клас човнів: чол. / жін. 1х, 2х, 2-, 4х, 4-, 4+, 8, ;  

дистанція - 1000 м; 

4х "mix"- 500м, 8+ "mix"- 500 м; 

кожен учасник має право стартувати у 2-х класах 

човнів.  

 

 ВЕСЛУВАННЯ   НА  БАЙДАРКАХ  
І КАНОЕ 

Термін проведення: 07 - 09  липня 2013 року 

Місце проведення: м. Дніпропетровськ 

Склад команди   

всього: 20 

у т.ч.                спортсменів: 18 

                              чоловіки - 12 

                                    жінки -  6 

Вікові групи: 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,  

70-74,  75-79,  80 і старші 

Умови проведення: змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту  

та  відповідно до Положення. 

Програма: 

чол/жін. К-1  200м, К-2   200м, С-1  200м, С-2  200м; 

жін. К-1  500м;  К-2   500; 
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чол. К-1  1000м, К-2 1000м, С-1 1000м, С-2  1000 м; 

чол.  К-1,  С-1 5000м - вікова категорія 30 і старші; 

"mіх" К-2  200м,  К-2 1000м        

  

 ГАНДБОЛ (чоловіки) 

Термін проведення:  20 - 22 вересня  2013 року 

Місце проведення:  м.  Суми 

Склад команди   

всього: 15 

у т.ч.                       чоловіки - 14 (в кожній віковій групі) 

Вікові групи:  35 років  і старші 

Умови проведення:  змагання проводяться серед чоловіків за діючими 

всеукраїнськими  та міжнародними правилами 

змагань з виду спорту та відповідно до Положення.  

 

 ГИРЬОВИЙ СПОРТ 

Термін проведення: 16-20 травня  2013 року 

Місце проведення: АР Крим, м. Керч, санаторій "Київ" 

Склад команди  

всього:  10 

у т.ч.                     чоловіки -   7   

                                   жінки -   3 

Вікові групи:  чол. 40-44,45-49, 50-54,55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 

 75-79, 80 і старші 

жін. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70 

років і старші 

Вагові категорії:  до 60 кг, до 70 кг, понад 70 кг 

Умови проведення: змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту  

та відповідно до Положення.  

 Програма: 

чол.   до 60 років вага гирі  24 кг,  

60+ вага гирі 16 кг. (поштовх, ривок); 

жін.  до 60 років вага гирі 16 кг, 55+ вага гирі 12 кг. 

(ривок).  
 

 ГОРОДКОВИЙ СПОРТ 

Термін проведення: 15-22 вересня  2013 року 

Місце проведення: м. Євпаторія, АР Крим  

Склад команди  

всього:  4 

у т.ч.               спортсменів -  3 (у кожній віковій групі) 

Вікові групи : 60-64, 65-69, 70 років і старші. 

Умови проведення: змагання особисті, проводяться за діючими 

всеукраїнськими  та міжнародними правилами 

змагань з виду спорту та відповідно до Положення. 

Програма: 

змагання на 60 фігур (3 дні по 20 фігур)  

в усіх вікових групах; 

60-64  кидки з відстані 13 м. 

65-69, 70 років і старші  кидки з відстані 6,5м. 
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 ДЗЮДО 
Термін проведення : 25-27 жовтня 2013 року 

Місце проведення : м. Донецьк 

Склад команди 

всього: 8 

у т.ч.                       чоловіки - 8 (у кожній віковій групі) 

Вікові групи : 40-50, 50-60, 60-70, 70 і старші 

Вагові категорії : 60, 66, 73, 81, 90, 100, 100+. Абсолютна категорія 

Умови проведення : змагання проводяться серед чоловіків за діючими  

всеукраїнськими та міжнародними правилами змагань 

з виду спорту та відповідно до Положення. 

 

 ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

Термін проведення: 19 - 22 липня  2013 року 

Місце проведення: м. Київ 

Склад команди: І гр.     ІІ гр.       ІІІ гр. 

всього: 12         10            8           

                     залік (л/а видів) 15         12           10 

Вікові групи: 

 

чол./жін. 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64,  

65-69, 70-74, 75-79, 80 і старші 

Умови проведення: змагання проводяться за діючими  всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту  

та відповідно до Положення. 

 

 НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 

Термін проведення: 06-09 червня 2013 року 

Місце проведення: м. Івано-Франківськ 

Склад команди   

всього: 6 

у т.ч.                       чоловіки - 4 

                                    жінки - 2 

Вікові групи: 

                               

чол. 40-49, 50-59, 60-64, 65 і старші 

жін. 35-44, 45 і старші 

Умови проведення: змагання особисто-командні, проводяться  

за діючими всеукраїнськими  та міжнародними 

правилами змагань з виду спорту та відповідно 

до Положення. 

 

 ПЛАВАННЯ 

Термін проведення: 14 -16 червня  2013 року 

Місце проведення: м. Львів 

Склад команди          

всього: 20 

у т.ч.                 спортсменів - 18 

                               чоловіки - 10 

                                    жінки -  8 

Вікові групи: А 25-29, Б 30-34, В 35-39, Г 40-44, Д 45-49, Є 50-54,  

Ж 55-59, З 60-64, І 65-69, К 70-74, Л 75-79, М 80-84,  

Н 85  і старші. 

Умови проведення: змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  
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та міжнародними правилами змагань з виду спорту 

та відповідно до Положення. 

Програма:  

чол./жін.  50м, 100м, та 200 м - всіма способами 

плавання; 

чол./жін.  200 м,  400м - комплексне плавання; 

чол./жін.  400 м,  800м - вільним стилем  

 
 ПОЛІАТЛОН 

Термін проведення :    03 - 07 жовтня  2013 року 

Місце  проведення :    м. Ялта 

Склад команди  

всього:  7 

у т.ч.                 спортсменів -       6 

Вікові групи: чол./жін. 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,  

70 і  старші  

Умови проведення :     змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту  

та відповідно до Положення.  

Програма: 

біг- 60 м., плавання - 50 м., стрільба п/п або в/п- 10 м.,  

чол.  біг - 2000м   жін.  біг - 1000м 

 

 СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ 
(бігом, СОБ) 

Термін проведення: 08 -13 травня 2013 року 

Місце проведення: АР Крим 

Склад команди   

всього:  22 

у т.ч.                спортсменів -  20 

                               чоловіки -  10 

                                    жінки -  10 

Вікові групи:  чол. /жін.  35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 і старші 

Умови проведення: змагання особисто-командні, проводяться за діючими 

всеукраїнськими та міжнародними правилами змагань 

та відповідно до Положення.  

Програма: спринт, середня та довга дистанції. 

  

 СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ 

Термін проведення: 20-24 червня 2013 року 

Місце проведення: м. Київ 

Склад команди  

всього: 5 

у т.ч.               спортсменів - 4 

Вікові групи:  40+, 50+, 60+ і старші 

Умови проведення: змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту  

та відповідно до Положення.  
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ФУТЗАЛ 

Термін проведення:  04 - 07 квітня 2013 року 

Місце проведення:  м. Суми 

Склад команди  

всього: 11 

у т.ч.                       чоловіки - 10 

Вікові групи: 45+ і старші 

Умови проведення: змагання проводяться серед чоловіків за діючими 

всеукраїнськими  та міжнародними правилами 

змагань з виду спорту та відповідно до Положення.  

  

 ШАШКИ - 64 

Термін проведення: 16-23 вересня  2013 року 

Місце проведення: м. Євпаторія, АР Крим 

Склад команди:   

всього: 2 

у т.ч.                 спортсменів - 2 

Вікові групи: чол. 60 і старші,  

жін. 50 і старші  

Умови проведення: змагання проводяться за діючими всеукраїнськими 

та міжнародними правилами змагань з виду спорту  

та відповідно до Положення. 

Програма :  

з 3-х видів: класична гра, швидкі шашки і бліц  

за швейцарською системою - 7 турів, у кожному виді 

програми окремо серед чоловіків та жінок.  

 

 ШАХИ 

Термін проведення: 21-30 травня 2013 року 

Місце проведення: м. Феодосія, АР Крим 

Склад команди   

всього: 4 

у т.ч.                спортсменів - 3 

Вікові групи: чол. 60-65, 65-70, 70 і старші,   

жін. 50-55, 55-60, 60 і старші  

Умови проведення: змагання проводяться за діючими всеукраїнськими  

та міжнародними правилами змагань з виду спорту 

та відповідно до Положення. 

Програма: 

з 3-х видів: класична гра, швидкі шахи і бліц  

за швейцарською системою - 7 турів, у кожному виді 

програми окремо серед чоловіків та жінок.  

Спортсмени усіх вікових груп змагаються  

у одному турнірі окремо між чоловіків і жінок. 
 


