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Ардагерлерге арналған жарыстардың ережесі



МАЗМҰНЫ



1. Негізгі ережелер

1.1. Анықтамасы және мақсаты
UIPM  ардагерлері  арасындағы  жарыстары  бұрынғы  спортшылар  қазіргі 
бессайыспен  айналысуды  одан  әрі  жалғастыруына  және  сонысымен  осы 
спорт  түрін  дамытуға  үлес  қосуларына  бағытталған.  UIPM  ардагерлер 
арасындағы жарыстары – бұл не ардагерлер арасындағы жай жарыстар, не 
ардагерлер  арасындағы  әлем  чемпионаттары,  не  ардагерлер  арасындағы 
құрлықтық чемпионаттар. 

1.2  Қолданылу саласы
UIPM  ардагерлері  арасындағы  жарыстар  мен  чемпионаттар  егер  өзгеше 
белгіленбесе,  UIPM  ережелерімен,  атап  айтқанда  Жарыстар  ережесімен, 
UIPM медициналық, жарнамалық және медиа ережелерімен реттеледі.

1.3. Жарыстардың пішімі  

1.3.1. Жарыстар екі пішімде жүреді: төрт сайыс және бессайыс.

1.3.2. Төртсайысқа: семсерлесу, жүзу, ату, жүгіру мен комбайн кіреді.

1.3.3. UIPM ардагерлері арасындағы жеке есептегі әлем чемпионаттары 
мен  құрлықтық  чемпионаттар  10  жастық  жас  ерекшелігі  топтары 
бойынша, ерлер мен әйелдер үшін жеке өткізіледі: 30-39 жас, 40-49 жас, 
50-59  жас,  60-69  жас,  70-79  жас,  80+.  Марапаттау  рәсімі  осы  топтың 
қатысушыларының  санына  қарамастан,  әрбір  жас  ерекшелігі  тобында 
өткізіледі. 

1.3.4. Спортшы гандикапты тиісті  деңгейге  дейін  төмендете  отырып, 
кіші  жас  ерекшелігі  тобында  қатыса  алады.  Бір  мезгілде  екі  жас 
ерекшелігі тобында қатысуға болмайды.

1.3.5. Төртсайысшылар  мен  бессайысшылар  бір  жас  ерекшелігі 
топтарында бірге қатыса береді. Семсерлесу топтарына 16-дан 36 атлетке 
дейін кіруге тиіс.

1.3.6. Гандикап  жүйесін  басқа  төрт  түрінде  сақтау  үшін  бессайыс 
бойынша жарыста атқа салт міну бірінші түрі болуға тиіс. 

1.3.7. Эстафета 30-дан 59 жасқа дейінгі жас ерекшелігі тобына кіретін 4 
адамнан тұратын командалардан ұйымдастырылуы мүмкін.



1.4. Түрлері 

1.4.1. Комбайн  В  кадеттері  үшін  әзірленген  бағдарлама  бойынша 
жүргізіледі  және  ардагерлер  арасындағы  әлем  және  құрлық 
чемпионаттарында ұйымдастырылуға тиіс.

1.4.2. Жүзу –  еркін  стиль,  қашықтығы 100 метр,  70+ жас ерекшелігі 
үшін – 50 метр.

1.4.3. Әлем және құрлық чемпионаттарында 30-59 жастағы ардагерлер 
арасында атқа салт міну екі екі еселік комбинацияны қосқанда биіктігі 90 
см болатын он кедергімен ұйымдастырылады.  60-69 жастағы топ  үшін 
кедергілер  саны  7-8  және  екі  еселік  комбинациясыз.  70  жастан  үлкен 
атлеттер үшін атқа салт міну өткізілмейді. 

1.4.4. Ардагерлерге  арналған барлық жарыстарда ұйымдастырушылар 
трассаны  аттардың  ерекшеліктеріне  бейімдей  алады  және  ардагерлер 
арасындағы  әдеттегі  жарыстарда  атқа  салт  міну  шығу/секіру  сияқты 
біріктірілген түр ретінде 70-тен жоғары ардагерлер үшін атқа салт мінуді 
қосуға болады.  

1.4.5. Атқа  салт  міну  маршрутының  жоспары  мен  аттардың  тізбесі 
техникалық  жиналыста  қолжетімді  болуға  тиіс.  Атқа  салт  міну 
маршрутының қиындығы аттарға осы маршрутты кем дегенде күніне 3 
рет өтуге мүмкіндік беруге тиіс.

1.4.6. Нысаналарды  механикалық  (электрондық)  ауыстырумен  атыста 
30 минуттың ішінде әр түрлі 20 нысана бойынша 20 атыс жүргізіледі, не 
осы  уақыт  ішінде  әр  түрлі  он  нысана  бойынша  10  атыстан  2  рет. 
Нысаналарды  механикалық  (электрондық)  ауыстыруы  жоқ  атыста  7,5 
минуттың ішінде әр түрлі төрт нысандарға 5 атыстан 4 рет жүргізіледі. 
70+  жас  ерекшелігі  тобында  спортшыға  тапаншаны  2  қолымен  ұстау 
рұқсат етіледі. 

1.4.7. Жүгіруде  30-дан  69  жасқа  дейінгі  ардагерлер  үшін  2000  метр 
қашықтық  және 70-тен асқандар үшін 1000 метр қашықтық белгіленеді. 
Жүгіру маршрутының шарттары мен қиындығы ардагерлердің жастарына 
сәйкес келуге тиіс. Жүгіру маршрутының ұзындығына келетін болсақ, +/-
5 метрге (көп дегенде 100 метрге) ауытқушылық рұқсат етіледі. 

1.5. Ардагерлердің жарыстарға қатысуы    



1.5.1. UIPM  мүше  әрбір  ұлттық  федерация  30  жастан  жоғары   екі 
жынысты  бессайысшы  мен  төртсайысшы   ардагерлердің  шексіз 
санын  ұсына  алады.  Қатысуға  өтінімде  олар  нақты  қай  жарысқа 
(төртсайыс  немесе  бессайыс)  қатысатыны  көрсетілуге  тиіс. 
Ардагерлер санатына ауысқан соң соңғы екі жылдың ішінде UIPM 
жарыстарының  А  санатында  қатысқан  ересек  спортшылар 
ардагерлер  арасындағы  әлем  және  құрлық  чемпионаттарына 
жіберілмейді. 

1.5.2. Командалары  әр  жас  ерекшелігі  тобынан  үш  және  одан  жоғары 
спортшыдан  тұратын  барлық  елдер  командалық  жарыстарға 
қатысады. 4 атлеттен тұратын командаларда рейтингті санаған кезде 
үш мықтының нәтижелері есептелетін болады.

1.6. Қаржы жағдайлары  
1.6.1. Жергілікті ұйымдастыру комитеті күніне 1 адамға 80 USD аспайтын 

сомаға  (тұруы,  тамақтануы,  жергілікті  көлік)  спортшыларды 
қабылдауды  қамтамасыз  етуге  тиіс.  Сонымен  қоса 
ұйымдастырушылар  арзан  (лагерь  немесе  пансионат)  нұсқаларды 
ұсынуға тиіс.

1.6.2. Мүмкіндік  шеңберінде  ұйымдастырушы  комитет  келушілер  үшін 
бағдарламаны  және  қатысушылар  арасындағы  қарым-қатынасты 
ұйымдастыруға тиіс.

1.6.3. Ұйымдастырушылар бессайыс бойынша жарыстарға жарна белгілей 
алады, оған атқа салт мінуді өткізуге шығатын шығындарды және 
төртсайыс үшін арзандау жарнаны қамтиды.

1.7. Басқару органдары  
1.7.1. Техникалық жиналыс.
          Техникалық жиналысқа қатысуға әрбір қатысушы 
           елден көп дегенде екі адам қатыса алады. 
1.7.2. Жарыстардың қазылар алқасы.

Жергілікті  ұйымдастыру  комитетімен  тағайындалған  бессайыс 
директоры немесе оның көмекшісі UIPM атынан жарыстың қазылар 
алқасының  төрағасының  креслосына  отырады.  Осы  қазылар 
алқасының  құрамына  тиісті  түрдің  директоры  да  кіреді.  Үшінші 
мүше  техникалық  жиналыста  оған  мүше  адамдардың  ішінен 
сайланады.

1.7.3. Апелляциялық қазылар алқасы.
Апелляциялық  қазылар  алқасы  үш  мүшеден  тұрады.  UIPM 
ардагерлері комитетінің мүшесі төрағалық етеді.  Басқа екі  мүшесі 
техникалық жиналыста оған мүше адамдардың ішінен сайланады.

1.8. Ардагерлердің конференциялары  
1.8.1. Ардагерлер  арасындағы  әрбір  әлем  чемпионатының  кестесіне 

ардагерлердің  халықаралық  конференциясын  өткізу  уақыты 
енгізілуі  тиіс.  Бұл конференция жарыстан кейін немесе финалдық 
рәсімге дейін өткізілуге тиіс.



1.8.2. Ардагерлердің  халықаралық  конференциясына  UIPM  мүше  әрбір 
федерациядан  екі  ардагерден  және  UIPM ардагерлері  комитетінің 
мүшелері қатысады. UIPM атқарушы комитеті  дауыс беру құқығы 
жоқ  тұлғаларды  қатысу  үшін  жолдауға  тиіс.  Басқа  тұлғалар 
конференцияға қонақ ретінде шақырылуы мүмкін. Төрағаның орнын 
UIPM ардагерлері комитетінің төрағасы басқарады. 

1.8.3. Ардагерлердің  халықаралық  конференциясында  ардагерлер 
арасындағы  келесі  әлемдік  және  құрлықтық  конференцияларды 
өткізу  орны  және  ұйымдастырылуы  таңдалады,  онда  UIPM 
ардагерлері  комитетінің  төрағасы  мен  мүшелері  ұсынған  есеп 
қаралады және UIPM ережесіне сәйкес ішкі ұйымдар бойынша және 
UIPM сайлау ережесіне сай UIPM ардагерлері комитетінің мүшелері 
сайланады. 

2. Жарыстардың нәтижелері
2.1. Гандикап жүйесі
2.1.1.  Әрбір  жас  ерекшелігі  тобында  қосымша  ұпайлар  нысанындағы 

гандикап  41  жастан  басталған  қатысушыға,  ұдайы  көтерілу 
үрдісімен   қосылатын  болады.  Гандикап  ұпайлары  бірінші  түрде 
жинақталған ұпайларға тікелей қосылады.  Осылайша, әрбір түрден 
кейін алдын ала нәтижелері есептелуі мүмкін.

Мысал. Ардагерлер арасындағы бессайыс.

 

2.1.2. Гандикап жүйесі – ұпайлар кестесі



Гандикап  жүйесі  тым  аз  спортшылар  қатысатын  ардагерлер 
арасындағы  жарыстардағы  жеңімпаздарды  есептеп  алуға  және 
анықтауға мүмкіндік береді, ол жарыстарды жас ерекшелігі топтары 
бойынша ұйымдастыру  үшін  қажет.  Ардагерлер  арасындағы  әлем 
және құрылық чемпионаттарында спортшылардың әр түр бойынша 
қосымша ұпайлары қосылған соң ғана қазіргі бессайыс пен қазіргі 
төртсайыс  бойынша  жас  ерекшелігі  топтарының  жеңімпазы 
анықталады. 
Ұпайлар.

2.1.3.  Комбайндағы  ұпайлар  кестесі  В  кадеттеріне  арналған  жарыстардың 
ережелеріне сәйкес келеді.

2.1.4. Семсерлесу бойынша ұпайлар кестесі былайша есептеледі: жеңіп алған 
ұрыстардың 70%-ы=1000 ұпай, бір жеңіс =930/ ұрыстар саны.

Пример: 32 спортшы қатысса= 31 ұрыс.
1000 ұпай = 22 жеңіс
+/-1 жеңіс = +/- 30 ұпай



2.1.5. Жүзу бойынша ұпалар кестесі былай есептелінеді:
Ерлер 30-69 жас: 100 метр: уақыт 01:18.0 мин  1000 ұпайға сәйкес келеді.
Ерлер 70+ жас: 50 метр: уақыт 00:38.0 мин  1000 ұпайға сәйкес келеді.
Әйелдер30-69 жас: 100 метр: уақыт 01:30.0 мин  1000 ұпайға сәйкес келеді.
Әйелдер 70+ жас: 50 метр: уақыт 00:43.0 мин  1000 ұпайға сәйкес келеді.
Көрсетілген  уақыттан  жылдам  немесе  баяу  әрбір  0,5  секунд  +/-  4  ұпай 
тұрады.
Ұпайларды санау үшін  уақыт жарты секундқа дейін  дөңгеленетін  болады, 
мысал:
01: 18,49 былай жазылады: 01:18,0 және 01:18.51 былай жазылады: 01: 18.5
01: 30,49 былай жазылады: 01:30,00 және 01:30.51 былай жазылады: 01: 30,5

Ұпайлар кестесі. Ерлер 30-69 жас



Ұпайлар кестесі. Әйелдер 30-69 жас



2.1.6. Атпен салт жүрудегі ұпайлар кестесі UIPM жарыстарының ережесінде 
келтірілген.

2.1.7. Жеке түр ретіндегі атыстағы ұпайлар: 1000 ұпай = 172 тиген нысана, 1 
нысана = +/- 12 ұпай.

2.1.8.  Жеке түр ретіндегі жүгіруде ұпайлар былайша есептеледі:
Ерлер 30-69 жас: 2000 метр, уақыт 07:45.0 мин  1000 ұпайға сәйкес келеді.



Ерлер 70+ жас: 1000 метр: уақыт 04:00.0 мин  1000 ұпайға сәйкес келеді.
Әйелдер30-69 жас: 2000 метр: уақыт 08:30.0 мин 1000 ұпайға сәйкес келеді.
Әйелдер 70+ жас: 1000 метр: уақыт 4:30.0 мин  1000 ұпайға сәйкес келеді.
Көрсетілген  уақыттан  жылдам  немесе  баяу  әрбір  0,5  секунд  +/-  3  ұпай 
тұрады.
Ұпайларды есептеу үшін уақыт дөңгеленеді.
Мысал:
07:45.9 – 07:45.0 деп жазылады.
08:30.9 – 08:30.0.деп жазылады.

Ұпайлар кестесі. Жүгіру. Ерлер 30-69 жас



Ұпайлар кестесі. Жүгіру. Әйелдер 30-69 жас




