
Регламент (переклад) 
Європейських університетських ігор 2020 (EUSA) 

Белград, Сербія 
  14-27 липня 2021 

Фінансові витрати на участь у змаганнях становлять: 70 євро на одну особу в день, включаючи 

трансфер, організаційні заходи, розміщення та триразове харчування (починаючи з обіду після 

прибуття та закінчуючи сніданком у день від'їзду) та 30 євро одноразово за кожного члена 

делегації (акредитація EUSA). 

Делегації несуть відповідальність за надання міжнародної медичної страховки всім своїм 

членам. 

Вік спортсменів: 17-31 рік. 

Баскетбол 3х3 
21-27.07.2021 

Склад команди: мінімум  3, максимум 4 спортсмени + голова делегації.  

Програма: змагання складаються з 4 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 

до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 

Судді: Оргкомітет забезпечить змагання суддями. ОК надає суддям 2 набори футболок.  

Форма: кожна команда повинна привезти 2 (два) набори ігрового комплекту (темна та світла) 

різних кольорів. Кожен гравець повинен використовувати той самий номер футболки для всіх 

змагань. 

Бадмінтон 
13-21.07.2021 

Склад делегації: мінімум 2 і максимум 6 жінки; мінімум 2 і максимум 6 чоловіків і максимум 
3 офіційних особи. 
Кожна делегація, яка грає в командному змаганні, може брати участь у індивідуальних 
змаганнях не більше 3 чоловічих синглів, 3 жіночих синглів, 3 чоловічих парних, 3 жіночих 
парних та 3 змішаних парних. 
Делегації несуть відповідальність за надання міжнародної медичної страховки всім своїм 
членам. 
Програма: змагання складаються з 6 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Судді: Оргкомітет забезпечить змагання суддями та надасть їм 2 набори футболок. 
Форма: усі команди, що беруть участь у змаганні, повинні мати 2 різні уніформи (темна та  
світла). У індивідуальних парних і змішаних змаганнях, пари повинні бути одягнені в ті ж самі 
кольори. Якщо гравці носять футболки з рекламою, іменами чи країнами, то вони повинні 
дотримуватися правил BWF щодо "одягу та реклами". 
 

Баскетбол 
19-28.07.2021 

Склад команди: мінімум 10 та максимум 12 спортсменів та мінімум 1 і максимум 5 офіційних 
осіб.  
Рефері: делегація має заявити рефері, який має як мінімум найвищу національну категорію, 
копію відповідної ліцензії Національної Федерації баскетболу потрібно додати до 15.04.2021.  
Делегація, яка не виконала ці зобов'язання, має сплатити Організаційному комітету 1000 
євро. Розміщення та харчування рефері буде забезпечене Організаційним комітетом.  
ОК забезпечить суддів 2 комплектами футболок поло. 
Програма: змагання складаються з 7 днів, включаючи 1 день відпочинку для кожної команди. 
Засідання Технічного комітету відбудеться за день до початку змагань, де обов’язково 
повинен бути присутнім керівник делегації. 
Форма: кожна команда повинна привезти 2 набори ігрового комплекту (темна та світла) різних 
кольорів. Кожен гравець повинен використовувати той самий номер для всіх змагань. 
 



 
Пляжний гандбол 

23-28.2021 
Склад команди: мінімум 8 та не більше 12 спортсменів, мінімум 1 та максимум 4 офіційних 
особи.  
Програма: змагання складаються з 3 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Судді будуть призначені EUSA та Європейською федерацією гандболу (EHF).  
Форма: Кожна команда повинна мати 3 набори форми (80% повинна бути в одному кольорі) 
в інших кольорах (гральна форма і воротар). Сорочка без рукавів і шорти повинні бути у 
чоловіків, а верхній топ та бікіні у дівчат (див. Правила гри в гандбол - Єдині правила для 
спортсменів). Номер футболки (12x10см для чоловіків та 8х6 для жінок), повинен бути на спині 
і спереду. Протягом всієї гри кожен гравець повинен носити той же самий номер.  
 

Пляжний волейбол 
13-20.07.2021 

Склад команди: команда повинна налічувати 2 гравці та максимум 2 офіційні особи.  
Програма - змагання складаються з 5 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Судді - оргкомітет повинен забезпечити змагання суддями, але делегація може за власний 
рахунок привезти свого суддю з відповідною кваліфікацією та ліцензією щонайменше 
національної категорії. ОК забезпечить суддям 2 набори поло та 1 кепку. 
Форма: футболки: кожний гравець повинен мати мінімум 2 футболки. Зазвичай, 
напівфіналісти та фіналісти отримують ще дві футболки у фінальний день:  одну для змагань, 
іншу – для церемонії нагородження. Шорти: мають бути з номером «1», «2» тощо. Номера 
мабуть бути розміщені на грудях на спині. 

 
Шахи 

18-24.07.2021 
Змагання 
• 1 (один) чоловічий швидкий відкритий турнір, максимум 50 (п'ятдесят) команд,  
• 1 (один) жіночий швидкий турнір, максимум 50 (п'ятдесят) команд,  
• 1 (один) чоловічий бліц-турнір, максимум 50 (п'ятдесят) команд, 
• 1 (один) жіночий бліц-турнір, максимум 50 (п'ятдесят) команд. 
Кожен матч у змаганнях серед чоловіків та жінок проводиться на двох дошках. Гравці кожної 
команди повинні бути перераховані у фіксованому порядку Головою делегації. Участь в 
одному турнірі заборонена. 
Програма: змагання складаються з 4 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Склад команди: 2 спортсмени та максимум 2 офіційні осіби. Голова делегації обов’язково 
повинен бути призначеним. Університетська команда може заявити більше,  ніж одну 
команду. 
Судді: оргкомітет забезпечує змагання суддями. 
Схема гри: формат турніру буде швейцарський (Swiss system). Контроль часу в швидкісному 
турнірі: 25 (двадцять п'ять) хвилин для всіх ходів з наступним кроком у 10 (десять) секунд за 
хід, починаючи з 1 (першого). Контроль часу в бліці: 3 (три) хвилини з подальшим кроком 2 
(дві) секунди на хід, починаючи з 1 (першого) ходу. Формат турніру буде визначений CTC з 
урахуванням кількості заявлених команд. 
Жеребкування: відбудеться у присутності представника EUSA з урахуванням рейтингу FIDE та 
EUSA. 
Уніформа: учасники, а також офіційні особи повинні відповідати дрес-коду ECU. 
 
 



 
Футбол 

12-21.07.2021 
Програма: змагання складаються з 7 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Склад команди: 

- Чоловіча делегація - мінімум 14 та максимум 20 осіб, мінімум 1 та максимум 5 офіціалів.  
- Жіноча делегація - мінімум 10 та максимум 14 спортсменів, мінімум 1та максимум 4 

офіціалів.  
+ Керівник делегації та тренер. 

Рефері: делегації з командних видів спорту мають включити до складу делегації рефері, який 
має як мінімум найвищу національну категорію та ліцензію від Національних Федерацій з  
видів спорту та зареєструвати їх до 15.04.21. Делегація, яка не виконала ці зобов'язання, має 
сплатити Організаційному комітету 1000 євро.  Розміщення та харчування рефері буде 
забезпечене Організаційним комітетом на безоплатній основі та без виплати грошової 
винагороди рефері.  
Схема гри: формат турніру буде визначений CTC з урахуванням кількості заявлених команд. 
Час гри чоловіча команда: 35 хвилин, тільки фінал може становити 45 хвилин; ігровий час 
жіночого змагання: 25 (хвилин, тільки фінал може бути 30 хвилин. 
Жеребкування: університетська команда приймаючого міста або, в разі їх відсутності, 
команда приймаючої країни з найвищим рейтингом буде розміщена на першому (1) місці 
групи А. Команди з однієї країни повинні, по можливості, розміщуватися в різних групах. 
Форма: кожна команда повинна привезти 2 набори ігрового комплекту (темна та світла) 
(сорочка, шорти і шкарпетки) різних кольорів. Кожен гравець повинен використовувати той 
самий номер сорочки для всіх змаганнь, і він повинен бути надрукований на сорочці 
відповідно до правил FIFA. Крім того, команди повинні привезти два набори «нетипових»  
нагрудників. 
 

Футзал 
чоловіки 11-21.07.2021 

жінки 12-21.07.2021  
Склад команди: 

- Чоловіки- мінімум 10 та максимум 14 осіб, мінімум 1 та максимум 5 офіціалів.  
- Жінки - мінімум з 10 та максимум 14 спортсменів, мінімум 1 і максимум 5 офіціалів.  

Включаючи керівника делегації та тренера. 
Програма змагань: чоловічий турнір складається з 8, жіночий турнір складається з 7 днів, 
включаючи 1 день відпочинку для кожної команди. Засідання Технічного комітету відбудеться 
за день до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації.  
Рефері: делегації з командних видів спорту мають включити до складу делегації рефері, я кий 
має як мінімум найвищу національну категорію та ліцензію від Національних Федерацій з 
видів спорту та зареєструвати їх у Кількісній заявці з зазначенням їх прізвищ. Делегація, яка не 
виконала ці зобов'язання, має сплатити Організаційному комітету 1000 євро. Розміщення та 
харчування рефері буде забезпечене Організаційним комітетом на безоплатній основі та без 
виплати грошової винагороди рефері.  
Форма: кожна команда повинна привезти 2 набори ігрового комплекту (темна та світла) 
(сорочка, шорти і шкарпетки) різних кольорів. Кожен гравець повинен використовувати той 
самий номер сорочки для всіх змаганнь, і він повинен бути надрукований на сорочці 
відповідно до правил FIFA. Крім того, команди повинні привезти два набори «нетипових»  
нагрудників. 
 
 
 
 
 



 
 

Гандбол 
20-28.07.2021 

Склад команди: мінімум 10 та не більше 14 спортсменів, мінімум 1 та максимум 5 офіційних 
особи, включаючи тренера та голову делегації. 
Програма: змагання складаються з 6 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Судді: Оргкомітет забезпечить змагання суддями. Кожна делегація повинна сплатити 
суддівський збір у розмірі 300 євро на рахунок OК. 
Жеребкування буде проводитися в присутності представника EUSA. Університетська команда 
приймаючого міста або, в разі їх відсутності, команда приймаючої країни з найвищим 
рейтингом буде розміщена на першому (1) місці групи А. Команди з однієї країни повинні, по 
можливості, розміщуватися в різних групах. 
Форма: кожна команда повинна мати щонайменше 1 повний комплект у світлих тонах та один 
повний комплект команди в темних кольорах (синій та червоний вважаються темними 
кольорами). Набір воротарів повинен відрізнятися від набору гравців. Кожен номер гравця, 
оголошений під час загальних технічних зборів, повинен бути прикріплений на задній та 
передній частині сорочки відповідного гравця. Цифра повинна бути розбірливою (на відміну 
від сорочки), повинна бути від 1 до 99, не менше 20 см на спині і не менше 10 см у висоту 
спереду. Кожен гравець повинен використовувати той самий номер сорочки для всіх змагань.  
 
 
 

Карате 
11-16.07.2021 

Змагання: 
Індивідуальні: 
Куміте: 
• Чоловіки: -60 кг, -67 кг, -75 кг, -84 кг, +84 кг, 
• Жінки: -50 кг, -55 кг, -61 кг, -68 кг, +68 кг, 
• 1 (один) Ката чоловічий турнір, 
• 1 (один)  Ката жіночий турнір. 
Командна гра: 
• 1 (один) Куміте чоловічий турнір, 
• 1 (один) Куміте жіночий турнір, 
• 1 (один) Ката чоловічий турнір, 
• 1 (один)  Ката жіночий турнір. 
Склад делегації: спортсмен повинен мати мінімально синій пояс 2-го kyu у Куміте та мінімум 
чорний пояс 1-го dan в Ката.  
Програма: змагання складаються з 3 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Рефері: Оргкомітет повинен забезпечити змагання суддями. Делегація також може за 
власний рахунок привезти з собою суддів з наявністю ліцензії EKF; ліцензія EKF повинна бути 
надана разом із кількісною заявкою.  
Форма: кімоно та захист повинні відповідати правилам Міжнародної федерації з карате (WKF).  
 

 
 
 
 
 
 



Дзюдо 
17-22.07.2021 

Індивідуальні турніри: 
• Жінки: до 48 кг, від 48 до 52 кг, від 52 до 57 кг, від 57 до 63 кг, від 63 до 70 кг, від 70 до 78 кг, 
понад 78 кг, 
• Чоловіки: до 60 кг включно, від 60 до 66 кг, від 66 до 73 кг, від 73 до 81 кг, від 81 до 90 кг, від 
90 до 100 кг, понад 100 кг. 
Командний турнір: 
Змішані командні категорії: 
• жінки (48 кг, 52 кг *) до та 52 кг включно, 
• чоловіки (60 кг, 66 кг *) до та 66 кг включно, 
• жінки (52 кг, 57 кг, 63 кг *) до та 63 кг включно, 
• чоловіки (66 кг, 73 кг, 81 кг *) до 81 кг включно, 
• жінки (70 кг, 78 кг, +78 кг *) понад 63 кг, 
• Чоловіки (90 кг, 100 кг, 100 кг *) понад 81 кг. 
Спортсмени, які беруть участь в індивідуальних турнірах,  можуть зареєструвати своїх учасників 
у командній грі. Реєстрація тільки на командну гру неможлива.  
Склад команди:  у спортсмена повинен бути, як мінімум коричневий пояс. На першому 
засіданні Технічного комітету Голова делегації або його/її представник повинен підтвердити і 
підписати офіційний список спортсменів. Будь-які зміни, не підтверджені належним чином на 
першому Технічному комітеті, не братиметься до уваги, за винятком форс-мажорних обставин.  
У командному турнірі, кожна команда складається з 6 спортсменів (3 жінки і 3 чоловіки) і може 
мати до 4 резервів спортсменів. Якщо під час змагання є травми або хвороба, команда може 
змагатися мінімум з 4 спортсменами. Всього може заявлено 10 спортсменів у командному 
турнірі, максимум 2 спортсмена в кожній категорії. 
Програма: змагання складаються з 3 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Рефері: Оргкомітет забезпечить змагання суддів, але делегація може за власний рахунок 
привезти з собою суддів з наявною ліцензією; ліцензія повинна бути надана разом із 
кількісною заявкою.  
Форма: обов'язкові білі і сині дзюдогі, і всі учасники повинні мати обидва типи, з офіційним 
номером IJF або без нього. Всі дзюдогі  повинні відповідати чинним нормам. Дзюдоги і розмір 
пояса будуть контролюватися sokuteiki. 
 

Кікбоксинг 
23-28.07.2021 

Змагань будуть проходити у трьох дисциплінах: PF, LC, K1 
Дисципліни на рингу (ring disciplines): 
Categories for K-1  
• чоловіки: -67, -71, -75, -81, -86 kg, 
• жінки: -56, -60, -65 kg.  
Full contact 
• чоловіки: -67, -71, -75, -81, -86 kg, 
• жінки: -56, -60, -65 kg.  
Дисципліни на татамі: 
point fighting (PF) 
• чоловіки: -63, -74, -84, +84 kg, 
• жінки: -55, -65, +65 kg. 
Kick light: 
• чоловіки: -63,  -74, -84, +84 kg, 
• жінки: -55, -65, +65 kg. 
Програма: змагання триматимуть 3 дні. Засідання Технічного комітету відбудеться за день до 
початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 



Рефері - WAKO Europe Tatami and Ring Referee Committees призначать міжнародну команду 
суддів з міжнародними ліцензіями категорії A та B мінімум за 2 місяці до початку змагань.  
Форма та обладнання: за правилами WAKO. Усе в червоних і синіх кольорах. 
 

Орієнтування спортивне 
23-28.07.2021 

 Індивідуальні перегони: 
• Спринт: чоловіки, жінки - якщо кількість учасників, що беруть участь в гонці в категорії M21 
або W21, понад 60 чоловік, кваліфікаційна гонка повинна бути організована раніше.  
• Гонка на середній дистанції: чоловіки, жінки - якщо кількість учасників, що беруть участь в 
гонці в категорії M21 або W21, понад 60 учасників,  повинен бути використаний метод поділу.  
• Естафета: естафета в спринті: чоловіки/жінки (MW), чоловіки/чоловіки (MM), жінки/жінки 
(WW). 
Кількість учасників: мінімум 1 спортсмен + Голова делегації 
Програма: змагання триматимуть 3 дні. Засідання Технічного комітету відбудеться за день до 
початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Форма: кожна команда повинна мати штани для середньої дистанції. Шорти дозволяються  
для спринтів та спринтерів в естафеті. 
Судді: Оргкомітет забезпечить змагання суддів 
 

Академічне веслування 
12-17.07.2021 

Змагання 
командний турнір: 

- Чоловіки – LM1x, M1x, LM2x, M2x, LM2-, M2-, LM4-,M4-, LM4x, M4x, M8+ 
- Жінки – LW1x, W1x, W2-, LW2x, W2x, W4-,W4x, LW4x, W8+ 

Кількість учасників: мінімум 1 спортсмен + Голова делегації 
Програма: змагання триматимуть 3 дні. Засідання Технічного комітету відбудеться за день до 
початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Форма: Форма перегонів повинна відповідати правилам FISA, включаючи правила реклами 
FISA.  
Судді: Оргкомітет забезпечить змагання суддів 
 

Настільний теніс 
12-19.07.2021 

Пара настільний теніс 
14-19.07.2021 

Командний турнір: 

 один чоловічий турнір – максимум 24 команди 

 один жіночий турнір – максимум 24 команди 
Індивідуальні турніри: 
• 1 (один) чоловічий одиночний турнір (MS), максимум  128 гравців,  
• 1 (один) жіночий одиночний турнір (WS), максимум 128 жінок-гравців, 
• 1 (один) чоловічий подвійний турнір (MD), максимум 64 пари,  
• 1 (один) подвійний турнір серед жінок (WD), максимум 64 пари.  
Команди, що беруть участь в командних змаганнях, можуть реєструвати своїх учасників для 
індивідуальних змагань. Реєстрація тільки на індивідуальні змагання неможлива.  
Склад делегації: делегація може складатись з мінімум 3 та максимум 5 спортсменів та 
максимум 2 офіціалів  
Програма: змагання триватимуть 5 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день до 
початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Судді: Оргкомітет забезпечить змагання суддями та 2 поло. 
 



Регбі – 7 
22-27.07.2021 

Склад команди: делегація складається мінімум з 10 та максимум з 12 спортсменів, мінімум 1 
та максимум 3 офіційних осіб.  
Рефері: Оргкомітет забезпечать. Делегації також можуть зареєструвати своїх суддів до 
15.04.2021, які мають щонайменше найвищу національну ліцензію, діючу ліцензію НФР 
Розміщення та харчування суддів буде забезпечене Організаційним комітетом.  
Програма: змагання триватимуть 3 дні. Засідання Технічного комітету відбудеться за день до 
початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Форма: повинна відповідати вимогам World Rugby specifications (частина 4). Кожна команда 
повинна взяти з собою 2 набори форми різних кольорів. Детальну інформацію щодо форми 
дивиться у World Rugby specifications (Section 3, Regulation 12). Протягом усього періоду 
змагань кожен гравець повинен мати те саме число. 
 

Тхеквондо 
23-28.07.2021 

Індивідуальні турніри: 
• 1 чоловічий турнір Kyorugi, в категоріях: -54 кг, +54 кг до 58 кг, +58 кг до 63 кг, +63 кг до 68 кг, 
+68 кг до 74 кг, +74 кг до 80 кг від +80 кг до 87 кг, +87 кг,  
• 1 жіночий турнір Kyorugi, в категоріях: -46 кг, +46 кг до 49 кг, +49 кг до 53 кг, +53 кг до 57 кг, 
+57 кг до 62 кг, +62 кг до 67 кг, +67 кг до 73 кг, +73 кг,  
• 1 Recognized Poomsae чоловічий турнір, 
• 1 Free-Style Poomsae жіночий турнір, 
• 1 Recognized Poomsae жіночий турнір, 
• 1 Free-Style Poomsae чоловічий турнір. 
Спортсмени повинні мати, як мінімум червоний пояс. 
Програма: змагання триватимуть три дні. Засідання Технічного комітету відбудеться за день 
до початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Судді: Оргкомітет повинен забезпечити змагання суддями. Делегація також може за власний 
рахунок привезти з собою суддів з наявною ліцензією; ліцензія повинна бути надана разом із 
кількісною заявкою.  
 

Теніс 
18-24.07.2021 

Командні турніри: 
• 1 (один) чоловічий турнір, максимум 24 команди, 
• 1 (один) жіночий турнір, максимум 20 команд. 
Кожен турнір складається 2 одиночних та 1 подвійного матчів.  
Склад команди: мінімум 2 і максимум 4 спортсмени, і максимум 3 офіційних осіб. 
Програма: змагання триватимуть 6 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день до 
початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Форма: ігрова форма повинна відповідати правилам ITF турнірів.  
Судді: Оргкомітет повинен забезпечити змагання суддями 
 

Волейбол 
11-20.07.2021 

Склад команди: мінімум 10 і максимум 14 спортсменів, мінімум 1 і максимум 5 офіційних осіб. 
Команда, що складається з 14 спортсменів, повинна призначити 2 ліберо, команда з 13 
спортсменів повинна призначити мінімум 1 ліберо, команді, що складається з 10, 11 або 12 
спортсменів дозволено призначати до 2 ліберо, але їм не потрібно грати з ліберо.  
Рефері: делегації з командних видів спорту мають завити рефері, який має як мінімум 
найвищу національну категорію, дійсну ліцензію від Національної Федерації з волейболу до 
15.04.2021  



Делегація, яка не виконала ці зобов'язання, має сплатити Організаційному комітету 1000 
євро. Розміщення та харчування рефері буде забезпечене Організаційним комітетом. 
Форма: згідно правил FIVB. Форма складається з футболки, шортів, тренувального костюма і 
повинна бути однаковою для всієї команди. Ліберо повинен носити таку ж форму, але іншого 
кольору. Спорядження гравця складається з взуття, наколінників, опор для гомілковостопного 
суглоба і захисту ліктів. Всі букви і цифри на формі гравця повинні бути латинськими буквами 
і відрізнятися кольором від тієї частини форми, де вони розміщені. Номери повинні бути 
розміщені на передній і задній стороні майки. Протягом усіх змаганнь кожен гравець повинен 
носити один і той же номер футболки. 
 
 
 

Водне поло 
13-21.07.2021 

Склад команди: делегація складається мінімум з 10 і максимум 13 спортсменів і мінімум 1 
(одного) і максимум 4 офіційних осіб.  
Судді - оргкомітет забезпечить суддями. Делегація також може за свій власний рахунок 
привезти суддю як мінімум з найвищою національною ліцензією. 
Програма: змагання триватимуть 6 днів. Засідання Технічного комітету відбудеться за день до 
початку змагань, де обов’язково повинен бути присутнім керівник делегації. 
Форма: згідно правил FINA. Усі літери та цифри на кепках гравців та костюмах для розминки 
повинні бути написані латинськими символами  і повинні бути в контрастних кольорах до 
частини форми та/або розігріваючого костюма, де вони розміщені. Під час  протягом усього 
періоду змагань кожен гравець повинен носити однаковий номер. 
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