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GS

Sporting Code, General Section – Спортивний Кодекс, Загальна Розділ
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ
Загальні положення
a. ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ ПРИЗНАЧЕНІ для організації і проведення змагань з
повітроплавального спорту в Україні, виконання нормативів Єдиної спортивної
кваліфікації України і знаків FАІ.
b. Змагання з повітроплавального спорту організуються і проводяться відповідно до
діючих Правил змагань з повітроплавального спорту, Положень про змагання та у
відповідності до документів, що регламентують льотну роботу.
c. ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА ПРОВОДИТЬ ЗМАГАННЯ Змагання з повітроплавання
проводяться Федерацією повітроплавання, центральним органом виконавчої влади,
управліннями у справах молоді, політики і фізичної культури та спорту, радами
спортивних товариств і відомствами, спортивними клубами й колективами фізичної
культури у відповідгності з календарним планом спортивних заходів.
d. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
- Положення про змагання повинно відповідати сучасним правилам
змагань;
- В положенні має бути вказано мови,терміни та порядок проведення
офіційного змагання, категорію спортсменів, що беруть в них участь, їх
стать і вік,кількісний склад команд,інших учасників,фінансове, медикосанітарне забезпечення,заходи безпеки, порядок і термін подачі
заявок,умови прийому та забезпечення учасників, у тому числі суддів,
порядок нагородження переможців та призерів змагань, порядок подачі
протестів і їх розгляду та інші умови, які забезпечують проведення заходу;
- Положення розробляється та затверджкється Федерацією
повітроплавання України за погодженням з центральним органом
виконавчої влади з фізичної культури і спорту;
- Положення про змагання повинно бути відіслано організаціям, які беруть
участь, не пізніше ніж за один місяць до початку змагань
e. „Правила змагань” розроблені Президією ФПУ з урахуванням вимог „Спортивного
кодексу FАІ”: Розділу I „Аеростати та Дирижаблі, Типових правил СІА, та
документів, регламентуючих льотну роботу.
f. КОНТРОЛЬ ЗА ПІДГОТОВКОЮ І ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ з повітроплавання
здійснюється центральним органом виконавчої влади фізичної культури та спорту і
Федерацією повітроплавання України.
g. ПРАВИЛА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ - Додаток 1.
Прийняті скорочення:
FАІ – Міжнародна авіаційна федерація,
СІА – Міжнародна коміссія з повітроплавання,
ФПУ – Федерація повітроплавання України
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ЧАСТИНА I – ДЕТАЛІ ЗАХОДУ
I. 1

НАЗВА
Назва заходу: ___________________________

I. 2

ДОЗВІЛ
ВИЩЕВКАЗАНИЙ ЗАХІД САНКЦІОНОВАНИЙ ФЕДЕРАЦІЄЮ ПОВІТРОПЛАВАННЯ УКРАЇНИ
В ЯКОСТІ РЕЙТИНГОВИХ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ.

I. 3

ОРГАНІЗАТОР ЗАХОДУ
Захід організовано: ____________________

I. 4

ЛИСТУВАННЯ
Всі заявки і офіційна кореспонденція мають бути надіслані за адресою:
___________________________________________________________

I. 5

ПЕРСОНАЛ
Директор заходу: ________________________
Спортивний Директор: ________________________
Офіцер безпеки: ________________________
Президент журі: ________________________

I. 6

МІСЦЕ
Захід відбуватиметься в:
___________________________

I. 7

ДАТИ
Захід почнеться _______________________
Останній польотний день: ______________________
Якщо мінімум завдань згідно правила 1.2 не буде виконано, у цьому випадку останнім
льотним днем буде ________________________

I. 8

МОВА
ОФІЦІЙНИМИ МОВАМИ ЗАХОДУ ПОВИННА БУТИ, УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА ТА
АНГЛІЙСЬКА. .
Друкований матеріал (наприклад Умови завдань, Метеорологічна інформація, і т.д.)
пропонується українською мовою, а також додатково на російській та/або англійською мовах.
Мова, що використовується усно під час брифінгів, повинна бути з числа названих (з
перекладом)

I. 9

УЧАСТЬ
УЧАСТЬ У ЗАХОДІ ДОЗВОЛЕНА ВСІМ НАК, ЯКІ ДОТРИМУЮТЬСЯ СПОРТИВНОГО
КОДЕКСУ ТА ДАНИХ ПРАВИЛ.

I. 10 ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВОК
Дата закінчення прийому заявок на участь в Заході: ___________________
I. 11 РИЗИК
Аеростат і інша власність учасника увесь час повинна знаходитись на його відповідальності.
Подаючи заявку на участь, учасник, тим самим, погоджується на відмову від усіх
відшкодувань за шкоду завдану йому самому і за пошкодження його власності.
I. 12 СТРАХУВАННЯ
Кожний аеростат буде застрахований проти всіх вимог третіми сторонами на суму не менше
35 000 Євро.
Польотна команда або пасажири повинні мати страхове покриття не менше 20 000 Євро на
особу. Учасник повинен подати документальне свідчення страховки, дійсне на період
проведення змагань, що поширюється на будь-який аеростат, на якому він може літати.
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ЧАСТИНА ДРУГА – ПОДРОБИЦІ ЗМАГАНЬ
II. 1

ЗОНА ЗМАГАНЬ
Мапи змагань надаються організаторами. Сітка мапи місцева, магнітна. Північ знаходиться
на 3.5° на схід від Справжньої Півночі. Електрона версія мапи доступна до Генерального
Брифінгу. Місцева сітка мапи та її дані будуть сповіщені на Генеральному Брифінгу.
Зоною змагань є площа, що відображена на мапі.

II. 2

ПОЗА МЕЖОЮ ЗОНИ ЗМАГАННЬ
Сектор, що спирається на точку із координатами ________ між напрямками ___ та ___
(магнітні)...

II. 3

ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНИХ ЗОН
_________________________________
Може бути змінено на Генеральному Брифінгу або пізніше.

II. 4

ЗАГАЛЬНА ЗЛІТНА ЗОНА (ЗОНИ)
__________________________________

II. 5

ЗАГАЛЬНА ТОЧКА ЗЛЬОТУ (ЗТЗ)
.
Головна Загальна Точка Зльоту ______________

II. 6

ДОЗВІЛ ЗЕМЛЕВЛАСНИКА
Згідно із Правилом 9.3 діє наступна вимога: місця загального користування як то парки, площі
й річкові береги, поля, що не обробляються вважаються місцями, для яких дозвіл на зліт та
приземлення не потрібні. Також зліт може проводитися з другорядних доріг або проїздів,
якщо оболонка лежить на суміжному полі, що прибране/не оброблене, і не завдає шкоди.
Дорожній рух не повинен блокуватися.

II. 7

ЗАСІВИ І СВІЙСЬКА ХУДОБА
Не застосовується.

II. 8

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Застосовуються прийняті в Україні ПДР.

II. 9

ПРОЦЕДУРА ВІДКЛИКУ (ЗАГАЛЬНЕ ПРИЗЕМЛЕННЯ)
Може бути застосовано. У таких випадках буде застосовуватися радіозв’язок на визначеній
частоті 122.25 MHz.

II. 10 ЦІЛІ
Центром перехрестя доріг вважатиметься місце перетинання центральних ліній доріг.
Директором буде визначено Список Цілей, що можуть використовуватися Учасником.
Учасникові також може обирати ціль за допомогою мапи. Коли Учасникові належить обрати
ціль для завдання “Пілот обирає Ціль”, він має робити вибір між цілями, що наявні у
запропонованому Директором Змагань Списку та цілями, що обрані за допомогою мапи (п.
12.1.2).
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II. 11 ОБМЕЖЕННЯ БЕЗПЕКИ
Ціль, що обрана Учасником, не має знаходитися:
А.
На забудованому терені ______________;
Б
На дорогах, що розподілені подвійною лінією, на дорогах із шириною покриття більш
7 метрів та позначені червоним на Мапі змагань;.
B.
В 200 м від червоних заборонених зон та границі зони «Поза Винагородою»
Г.
В 200 м від автостради чи будь-якої іншої дороги, оголошеної як така, що має статус
автостради;
Д.
В 200 м від лінії електромереж, що позначені на мапі змагань.

II. 12 РОЗТАШУВАННЯ ОФІЦІЙНОЇ ДОШКИ ОБ’ЯВ
Будуть оголошені .на Генеральному Брифінгу.
II. 13 ЧАС СПІЛКУВАННЯ
Відповіді можуть оприлюднюватися у будь-який час. Часом листування буде вважатися час
за 15 хвилин до часу брифінгу або за персональною домовленістю з Учасником.
II. 14 ЧАС ОПРИЛЮДНЕННЯ У ОСТАННІЙ ЛЬОТНИЙ ДЕНЬ
________ – щогодини починаючи від 09:00 ранку або за персональною домовленістю з
Учасником
II. 15 ЛЬОТНА КОМАНДА
Правило 2.2.2 застосовується як зазначено.

II. 16 ДЕТАЛІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ GPS
Не застосовується.
II. 17 ДЕТАЛІ ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ (години відпочинку)
Години між 23:00-06:30 та 12:00-15:30 місцевого часу не будуть вважатися часом подання
скарг та протестів
II. 18 РОЗМІР КУЛІ
Застосовується правило 3.3 як є – інші категорії не приймаються.
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ПРАВИЛА
РОЗДІЛ 1- ЦІЛІ
1.1

ЦІЛІ
Цілями заходу є:
- ВИЗНАЧЕННЯ ПІЛОТА-ПЕРЕМОЖЦЯ.
- СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПОВІТРОПЛАВАННЯ ШЛЯХОМ МІЖНАРОДНОГО
ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІЛОТІВ І КУЛЬ.
- ПОСИЛЕННЯ ДРУЖБИ СЕРЕД ПОВІТРОПЛАВЦІВ УСІХ КРАЇН.

1.2

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

1.2.1

ПЕРЕМОЖЦЕМ СТАНЕ УЧАСНИК З НАЙВИЩИМ СУКУПНИМ ДОБУТКОМ
НАПРИКІНЦІ ЗАВДАНЬ.

1.2.2

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПОРТИВНОГО ЗАХОДУ ТАКИМ, ЩО Є ЗАХОДОМ ПЕРШОЇ
КАТЕГОРІЇ І ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ, ЯК МІНІМУМ ТРИ ЗАВДАННЯ
ПОВИННІ БУТИ ВИКОНАНІ НЕ МЕНШ ЯК У ДВОХ ОКРЕМИХ ПОЛЬОТАХ.

1.3

РОЗ’ЯСНЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
1.3.1
Shall and Must (Мусить, Належить, Повинен та їх граматичні форми)
позначають, що звернення є обов’язковим. Не виконання звичайно призводить до
покарання, невигідного тлумачення та інших несприятливих обставин.
1.3.2
Should (Має) – позначає, що звернення є порадою. Невиконання може призвести
до покарання, некорисного тлумачення та інших несприятливих обставин.
1.3.3

May (Може) використовується якщо звернення не є обов’язковим.

ДОКУМЕНТАЦІЯ
Наступна документація буде перевірена у кожного учасника, що реєструється по прибутті на
Змагання:
a.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.

Ліцензія пілота
Пілотська Книжка
Книжка Аеростату
Сертифікат льотної придатності
Сертифікат Реєстрації
Страховий Поліс
Спортивна Ліцензія FAI
Паспорт або документ, що посвідчує особу.
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РОЗДІЛ 2 - УМОВИ ВСТУПУ

2.1

УЧАСНИК ЗМАГАНЬ (ДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ – „УЧАСНИК”)

2.1.1

ОСОБА, ВІКОМ ВІД 16 РОКІВ І СТАРШЕ, ЩО ВИКОНАЛА УМОВИ ВСТУПУ І БЕРЕ
УЧАСТЬ У СПОРТИВНОМУ ЗМАГАННІ.

2.1.2

ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ЗАГАЛЬНОГО БРИФІНГУ СПОРТИВНОГО ЗМАГАННЯ 1-ШОЇ
КАТЕГОРІЇ БУДЬ-ЯКУ ЗМІНУ УЧАСНИКА ЗАБОРОНЕНО.

2.2

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ПРАВА (ПОВНОВАЖЕННЯ) УЧАСНИКА

2.2.1

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ УЧАСНИК
ПРЕДСТАВЛЯЄ ТОЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКЛУБ, ЯКИЙ ВИДАВ ЙОМУ СПОРТИВНУ
ЛІЦЕНЗІЮ ФАІ, АЛЕ ЗА УМОВИ, ЩО ВІН НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО МІЖНАРОДНОЇ
КОМАНДИ.

2.2.2

Якщо член льотного екіпажу і/або пасажир, що летить у кошу, що не є призначеним
спостерігачем, брав попередньо участь у будь-якому національному або міжнародному
змаганні (заході) з повітроплавання, то він має бути тієї ж самої національності, що й
учасник змагань.

2.3

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
ПІЛОТА-КОМАНДИРА НАЛЕЖИТЬ УПОВНОВАЖИТИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ
ПІЛОТА-КОМАНДИРА ВИЗНАЧЕНОГО ПІДКЛАСУ АЕРОСТАТІВ, ДЛЯ ЯКИХ
ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРШОКАТЕГОРІЙНИЙ ЗАХІД, ПРИНАЙМНІ ЗА 12 МІСЯЦІВ ДО
ДАТИ ПОЧАТКУ ЗАХОДУ. ДО ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ
(У ЗАХОДІ) КОЖНИЙ ПІЛОТ-КОМАНДИР МУСИТЬ МАТИ ЩОНАЙМЕНШЕ 50 ГОДИН
НАЛЬОТУ ЯК ПІЛОТ-КОМАНДИР ЦЬОГО ПІДКЛАСУ АЕРОСТАТІВ.

2.4

СПОРТИВНА ЛІЦЕНЗІЯ
ВЛАСНИКУ ЛІЦЕНЗІЇ НАЛЕЖИТЬ ЇЇ ПІДПИСАТИ. ЦИМ ВІН ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЙОМУ
ВІДОМІ Й ЗРОЗУМІЛІ ПОЛОЖЕННЯ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ФАІ І ЩО ВІН
ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ ЇХ.

2.5

ВСТУП
Учасник має надати заповнену заявку, виконати вимоги організаторів до дати
завершення прийому заявок; крім тих випадків, коли організатори надають додаткові
місця.

2.6

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Учаснику, який не отримав підтвердження про його прийом до змагань протягом 7 (сім)
діб після дати завершення прийому заявок, слід надіслати організаторам відповідний
запит.
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2.7

ПРИЙНЯТТЯ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ, ПРАВИЛ ТА ПОЛОЖЕНЬ
ВІД УЧАСНИКІВ ВИМАГАЄТЬСЯ, ЩОБ ВОНИ ЗНАЛИ, РОЗУМІЛИ, ВИЗНАВАЛИ І
ДОТРИМУВАЛИСЬ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ТА ПРАВИЛ І ПОЛОЖЕНЬ, ЧИННИХ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ, І, ОТЖЕ, ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО СВОЄЮ УЧАСТЮ У
ЦЬОМУ ЗАХОДІ ВОНИ БЕЗУМОВНО І БЕЗЗАСТЕРЕЖНО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
ПРИЙНЯТТЯ І ВИЗНАННЯ ВКАЗАНИХ ПРАВИЛ. ВОНИ МАЮТЬ РОЗУМІТИ, ЩО
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ СВОЇ НАК І У ЗМАГАННЯХ МУСЯТЬ ДОТРИМУВАТИСЬ
СПОРТИВНОЇ ЕТИКИ І ДЕМОНСТРУВАТИ БЕЗДОГАННУ ПОВЕДІНКУ.

2.8

ВІДМОВА
Своєю участю в змаганнях учасник відмовляється від будь-яких дій проти
організаторів, проти власників будь-яких ділянок та, відповідно, їх представників,
співробітників і персоналу в разі завдання їм учасником будь-яких збитків або шкоди
внаслідок будь-якої дії або бездіяльності з їх боку, або з боку інших учасників.

2.9

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ТРЕТІХ ОСІБ
Своєю участю в змаганнях учасник приймає на себе всю відповідальність за шкоду,
збитки або ушкодження, заподіяні ним або його екіпажем (командою) третій особі
або майну цієї третьої особи.

2.10

БЕЗПЕКА
Вважається, що всі метеозвіти чи прогнози, а також інша інформація щодо безпеки або
навігаційних аспектів складатимуться щонайсумлінніше й подаватимуться далі до
відома учасників. І хоча керувати наповненням та злетом куль буде уповноважено
офіціалів, ніщо не мусить применшувати відповідальності учасника за цим розділом.

2.11

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НА ПІЛОТІВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ ПОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЕЗПЕЧНУ
ЕКСПЛУАТАЦІЮ КУЛЬ НА УСІХ ФАЗАХ НАПОВНЕННЯ, ЗЛЕТУ, ПОЛЬОТУ ТА
ПОСАДКИ, Й ВОНИ МУСЯТЬ БУТИ ПЕВНІ, ЩО ЇХ СПОРЯДЖЕННЯ, ЕКІПАЖ ТА
ВЛАСНИЙ ФАХОВИЙ РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЮТЬ УМОВАМ ЗМАГАНЬ. ПРОТЯГОМ
ЗМАГАНЬ УЧАСНИК ВІДПОВІДАЄ ЗА УСІ ДІЇ СВОГО ЕКІПАЖУ (КОМАНДИ).

2.12 ПОВЕДІНКА
ВІД УЧАСНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ ЕКІПАЖІВ ВИМАГАЄТЬСЯ СПОРТИВНА ПОВЕДІНКА
ТА ДОТРИМАННЯ НАСТАНОВ ОФІЦІАЛЬНИХ ОСІБ. ЗНЕВАЖЛИВА ПОВЕДІНКА
ПРИЗВЕДЕ ДО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ З БОКУ ДИРЕКТОРА ЗМАГАНЬ.
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РОЗДІЛ 3 - КВАЛІФІКАЦІЙНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО АЕРОСТАТІВ
3.1

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „АЕРОСТАТ”

3.1.1

АЕРОСТАТ – ПОВІТРЯНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ, ЩО Є ЛЕГШИМ НІЖ ПОВІТРЯ.
ВІЛЬНА ПОВІТРЯНА КУЛЯ – АЕРОСТАТ , ЩО СТАТИЧНО УТРИМУЄТЬСЯ У ПОВІТРІ
БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ РУШІЙНОЇ СИЛИ У ВИГЛЯДІ БУДЬ-ЯКОГО ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА.

3.1.2

ПІДКЛАС „АХ” – ВІЛЬНА ПОВІТРЯНА КУЛЯ, ПЛАВУЧІСТЬ ЯКІЙ ПРИДАЄТЬСЯ ЛИШЕ
НАГРІВАННЯМ ПОВІТРЯ. В ОБОЛОНЦІ КУЛІ НЕ МОЖЕ БУТИ ІНШОГО ГАЗУ, НІЖ
ПОВІТРЯ ТА ЗВИЧАЙНИХ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ.

3.1.3

Повітряні клапани, сконструйовані для обертання або надання кулі руху, у польоті їх
можна використовувати тільки після того, як усі завдання виконано. Штраф складає від
250 до 500 пунктів

3.2

ПАЛЬНЕ
Кожній кулі належить мати достатньо пального для завершення польоту з відповідним
запасом; брак пального при цьому не може бути підставою для подання протесту.

3.3

ПРИЗНАЧЕННЯ АЕРОСТАТУ
Кожен учасник має вибрати собі кулю, на якій він літатиме протягом змагань. Після
початку першого польотного брифінгу заміна визначеної кулі заборонена, крім
випадків, передбачених цими правилами. Максимальний розмір категорії AX8
(3000м3/105000фт3). Для спеціальних заходів, як то гірські польоти, інші категорії
можуть бути визначені у Розділі ІІ.

3.4

ЛЬОТНА ПРИДАТНІСТЬ
НА АЕРОСТАТИ, ЗАДІЯНІ У ЗМАГАННЯХ, НАЛЕЖИТЬ МАТИ ДІЙСНІ РЕЄСТРАЦІЙНІ
СВІДОЦТВА ТА ПОСВІДЧЕННЯ ЇХ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ, АБО ЗАМІСТЬ
ОСТАННЬОГО – ТОТОЖНИЙ ДОКУМЕНТ, ВИДАНИЙ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИМ
НАЦІОНАЛЬНИМ ОРГАНОМ. ОРГАНІЗАТОРИ УПОВНОВАЖЕНІ НЕ ДОПУСТИТИ ДО
ЗМАГАНЬ БУДЬ-ЯКУ КУЛЮ, ЩО, НА ЇХ ДУМКУ, НЕ ВІДПОВІДАЄ ПРИПУСТИМИМ
НОРМАМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ.

3.5

ПОШКОДЖЕННЯ

3.5.1

Якщо кулю ушкоджено протягом змагань, її можна лагодити. Пошкоджені частини
можна замінити або відремонтувати, за винятком цілої оболонки, яку замінюють лише
за згодою Директора.

3.5.2

Про будь-яке ушкодження кулі, що призвело до порушення її льотної придатності, має
бути повідомлено Директору до початку наступного завдання, та куля може злетіти
виключно після підтвердження усіх відновлень. Покарання – до 1000 пунктів по
змаганню.
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3.6

АВТОМАТИЧНІ ПРИСТРОЇ КОНТРОЛЮ ЗА ПОЛЬОТОМ
ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ПРИЛАДУ, ЯКИЙ ФУНКЦІОНУЄ ЯК
АВТОМАТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ПОЛЬОТУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД
ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ, ПОХОДЖЕННЯ, ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАКОГО ПРИЛАДУ.

3.7

ВИСОТОМІР
Кожну кулю належить обладнати придатним до використання висотоміром.

3.8

НОМЕРИ УЧАСНИКІВ
(Кожному учаснику) організатори надають по два транспаранти, які належить закріпити
ззовні на протилежних боках кошу під час виконання польотних завдань. А також, на
протилежних боках усіх належних екіпажу авто мусить бути чітко видно номери
учасника.

3.9

КІШ
За означенням „кіш” -це будь-яка кабіна для екіпажу або пасажирів незважаючи на її
будову.

3.10 ПОШУК І ПІДБІР
3.10.1

Пошуковій команді забороняється наближатись до маркера їх учасника ближче ніж на
100 м (у радіусі) без офіційної особи або спостерігача. Призначений спостерігач, що
летить у коші, може дозволити команді відмітити місцезнаходження маркера, якщо при
цьому зберігатиметься повний візуальний контакт й члени команди будуть на відстані
голосового контакту.

3.10.2

Всі транспортні засоби, використовуються для пошуку і підбору кулі, мусять мати на
собі номер учасника.

3.10.3

Ці транспортні засоби не слід залишати ближче, ніж за 100 м від цілі/мішені, визначеної
чи то Директором, чи то учасником.
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РОЗДІЛ 4 - ОФІЦІЙНІ ОСОБИ
4.1

ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ (Головний судя)

4.1.1.

Директор змагань призначаэться за поданям бюро ФВУ та затверджуэться
центральним органом виконавчоъ влади.

4.1.1

ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ЗА ВСЮ ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ ЗАГАЛОМ; ЙОМУ МАЮТЬ ДОПОМОГАТИ ЙОГО ЗАСТУПНИК ТА ОФІЦІЙНА
ОСОБА З ТЕХНІЧНИХ ПИТАНЬ. КАНДИДАТУРИ ДИРЕКТОРА ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКА
МАЮТЬ БУТИ СХВАЛЕНІ СІА.

4.1.2

ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ Є ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА ВПРАВНЕ КЕРУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ
І СПРЯМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСІХ СЕГМЕНТІВ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ, А ТАКОЖ ЗА ЇХ БЕЗПЕКУ. ЙОМУ НАЛЕЖИТЬ ПРИЙМАТИ ОПЕРАТИВНІ
РІШЕННЯ ЗГІДНО ІЗ ПОЛОЖЕННЯМИ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ТА ПРАВИЛАМИ
ЗМАГАНЬ. ВІН МОЖЕ ПОКАРАТИ АБО ДИСКВАЛІФІКУВАТИ УЧАСНИКА ЗА
ПОВЕДІНКУ,ЩО НЕГІДНА УЧАСНИКА ЗМАГАНЬ АБО Є ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ. ВІН
МАЄ БРАТИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ МІЖНАРОДНОГО ЖЮРІ ТА, ПРИ ПОТРЕБІ,
СВІДЧИТИ.

4.1.3

У цих правилах слово „Директор” може також вживатись на позначення терміну
„Директор змагань”.

4.1.4

Повноваження Директора змагань обмежуються діями, що стосуються замагань і
виключають будь-яку іншу діяльність, що не пов’язана зі змаганнями.

4.2
4.2.1

СТЮАРДИ
СТЮАРДИ Є РАДНИКАМИ ДИРЕКТОРА, ЩО ПИЛЬНУЮТЬ ЗА ХОДОМ ЗМАГАНЬ І
ЗВІТУЮТЬ ПРО БУДЬ-ЯКЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, НЕЧЕСНУ ПОВЕДІНКУ, АБО
ПОВЕДІНКУ, ЩО ЗАГРОЖУЄ БЕЗПЕЦІ ІНШИХ УЧАСНИКІВ ЧИ ГЛЯДАЧІВ, АБО
ЗАШКОДЖУЄ СПОРТУ.
ВОНИ ЗБИРАЮТЬ ФАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПИТАНЬ, ЩО БУДУТЬ
РОЗГЛЯДАТИСЯ МІЖНАРОДНИМ ЖЮРІ.
Вони є радниками Директора у тлумаченні правил й нормативів, а також у справі покарань.
СТЮАРД НЕ МАЄ ВИКОНАВЧИХ ПРАВ. ВІН НЕ МУСИТЬ БУТИ ЧЛЕНОМ ОРГКОМІТЕТУ.
СТЮАРД МОЖЕ ВІДВІДУВАТИ ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЖЮРІ ЯК СПОСТЕРІГАЧ
АБО ДЛЯ СВІДЧЕНЬ.
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4.3

ОБОВ’ЯЗКИ МІЖНАРОДНОГО ЖЮРІ

4.3.1

У ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ЖЮРІ- ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛ, ЇХ
АРБІТРАЖ АБО ТЛУМАЧЕННЯ. СКЛАД ЖЮРІ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ АБО
ПОГОДЖУЄТЬСЯ ІЗ СІА.

4.3.2

КРІМ ГОЛОВУВАННЯ НА ЗАСІДАННЯХ ЖЮРІ, ПРЕЗИДЕНТ МАЄ ПРАВО ЗАЖАДАТИ
ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ ПІДКОРЯТИСЬ СПОРТИВНОМУ КОДЕКСОВІ ФАІ ТА
ОПРИЛЮДНЕНИМ ПРАВИЛАМ ТА НОРМАТИВАМ, ЩО ДІЮТЬ ПІД ЧАС ЦИХ
ЗМАГАНЬ. ЯКЩО Ж ОРГАНІЗАТОРИ ЦЬОГО НЕ РОБИТИМУТЬ, ПРЕЗИДЕНТ ЖЮРІ
МАЄ ПРАВО ПРИЗУПИНИТИ ЗМАГАННЯ ДО ВІДПОВІДНОЇ УХВАЛИ ЗАСІДАННЯ
ЖЮРІ.

4.3.3

ЖЮРІ МАЄ ПРАВО ПРИМУСОВО ЗАВЕРШИТИ ЗМАГАННЯ, ЯКЩО ОРГАНІЗАТОРИ
НЕ ПІДКОРЯТИМУТЬСЯ СПОРТИВНОМУ КОДЕКСОВІ ФАІ ТА ОПРИЛЮДНЕНИМ
ПРАВИЛАМ. ЖЮРІ МОЖЕ РЕКОМЕНДУВАТИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЕВІ ФАІ
ПОВЕРНУТИ УСІ ВНЕСКИ ЗА УЧАСТЬ.

4.3.4

КОЖНИЙ ЧЛЕН ЖЮРІ МУСИТЬ МАТИ ВИЧЕРПНІ ЗНАННЯ ВІДПОВІДНОГО
СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ТА ПРАВИЛ І НОРМАТИВІВ, ЧИННИХ ДЛЯ ЗМАГАННЯ.
ПРИНАЙМНІ ОДНОМУ ЧЛЕНОВІ ЖЮРІ НАЛЕЖИТЬ БУТИ ПРИСУТНІМ НА МІСЦІ ПІД
ЧАС ЗМАГАЛЬНИХ ДІЙ.

4.4
4.4.1
4.4.2

ОФІЦЕР З БЕЗПЕКИ
КАНДИДАТУРА ОФІЦЕРА З БЕЗПЕКИ МАЄ БУТИ ПОГОДЖЕНА СІА.
ОФІЦЕР З БЕЗПЕКИ РАДИТЬ ДИРЕКТОРУ ЗМАГАНЬ З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ В МЕЖАХ ЗМАГАНЬ. ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ
НЬОГО РОБОЧІ ПРОЦЕДУРИ ВИКЛАДЕНО У ІНСТРУКЦІЇ ОФІЦЕРА З БЕЗПЕКИ.
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РОЗДІЛ 5 - СКАРГИ ТА ПРОТЕСТИ

5.1

ДОПОМОГА
УЧАСНИКУ, ЯКИЙ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З БУДЬ-ЯКОГО ПИТАННЯ, ПЕРШ ЗА ВСЕ
НАЛЕЖИТЬ ПОПРОСИТИ ВІДПОВІДАЛЬНУ ОФІЦІЙНУ ОСОБУ НАДАТИ ЙОМУ
ДОПОМОГУ. ВІН, УЧАСНИК, МОЖЕ ЗАЖАДАТИ, ЩОБ ПЕРЕВІРИЛИ ЙОГО
РЕЗУЛЬТАТ ТА ДОБУТОК, АБО ПОЯСНИЛИ ПРИНЦИП ПІДРАХУНКІВ.

5.2

СКАРГА

5.2.1

МЕТА СКАРГИ – ДОМОГТИСЬ ВИПРАВЛЕННЯ БЕЗ ПОДАВАННЯ ОФІЦІЙНОГО
ПРОТЕСТУ.

5.2.2

СКАРГА – ЦЕ ВИМОГА УЧАСНИКА ДО ДИРЕКТОРА ПРОВЕСТИ СЛІДСТВО У СПРАВІ
АБО ПИТАННІ ЩОДО ЯКОЇ УЧАСНИК МАЄ НЕЗГОДУ.

5.2.3

ОФІЦІЙНУ СКАРГУ ПОДАЮТЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ.
ВІДПОВІДЬ ТАКОЖ БУДЕ ОТРИМАНА У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ.

5.2.4

СКАРГУ УЧАСНИК ПОВИНЕН ВРУЧИТИ АБО ПЕРЕДАТИ ДИРЕКТОРУ ЗМАГАНЬ АБО
ПРИЗНАЧЕНОМУ НИМ ОФІЦІАЛУ, ЯКИЙ ПІДТВЕРДИТЬ ФАКТ ОТРИМАННЯ ТА
ЗАЗНАЧИТЬ ЧАС ОТРИМАННЯ.

5.3

ВЗАЄМОДІЯ ПРИ СПІЛКУВАННІ

ВІДПОВІДІ НА СКАРГИ ВИВІШУВАТИМУТЬСЯ НА ОФІЦІЙНІЙ ДОШЦІ ОБ’ЯВ У
ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС, ПРО ЯКИЙ ДИРЕКТОР ПОВІДОМЛЯТИМЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ.

5.4

ОПРИЛЮДНЕННЯ

ДИРЕКТОР НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД МОЖЕ ОПРИЛЮДНИТИ ТЕКСТ БУДЬ-ЯКОЇ
ОФІЦІЙНОЇ СКАРГИ РАЗОМ ІЗ ВІДПОВІДДЮ. А ЯКЩО УЧАСНИК ВИМАГАТИМЕ
ЦЬОГО, ТО ВІН – МУСИТЬ ЦЕ ЗРОБИТИ.

5.5

ПРОТЕСТ

5.5.1

ЯКЩО УЧАСНИК НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ВИСНОВКОМ, ВИКЛАДЕНИМ У ВІДПОВІДІ
НА ЙОГО СКАРГУ, ПОДАНУ ПРОТЯГОМ ЗМАГАНЬ, ТО ВІН МАЄ ПРАВО НА
ПОДАННЯ ПРОТЕСТУ

5.5.2

ЗАЯВИ ПРО НАМІР ТА САМІ ПРОТЕСТИ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ УЧАСНИКОМ
ДИРЕКТОРУ АБО ПРИЗНАЧЕНОМУ ОСТАННІМ ОФІЦІАЛУ, ЯКИЙ ПІДТВЕРДИТЬ
ПРИЙОМ ТА ЗАФІКСУЄ ЧАС ПРИЙОМУ ЗАЯВИ.

5.5.3

УЧАСНИК, ЩО ПОДАВ ПРОТЕСТ, МАЄ ПРАВО УСНО ВИКЛАСТИ СУТЬ СПРАВИ
ЖЮРІ. НА ВІДПОВІДНОМУ ЗАСІДАННІ ЖЮРІ. ЙОМУ В ЦЬОМУ МОЖУТЬ
ДОПОМАГАТИ ПЕРЕКЛАДАЧ АБО РАДНИК, ВИБРАНІ НИМ САМОСТІЙНО.

5.5.4

ТЕКСТИ УСІХ ПРОТЕСТІВ ТА УХВАЛ ЖЮРІ ВИВІШУВАТИМУТЬСЯ НА ОФІЦІЙНІЙ
ДОШЦІ ОБ’ЯВ.
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5.6

ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ

5.6.1 ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ ДЛЯ СКАРГ
5.6.1.1

СКАРГУ НАЛЕЖИТЬ ПОДАТИ ЯКОМОГА ШВИДШЕ ПО ЗАКІНЧЕННІ ЗМАГАННЯ
(ПОЛЬОТУ), ЯКЕ СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКАРГИ. ТАКА СКАРГА МУСИТЬ БУТИ
СТАРАННО РОЗГЛЯНУТА.

5.6.1.2

Скарги з підрахунків треба подати Директору змагань впродовж восьми годин з
моменту оприлюднення офіційних добутків за завданням. Години відпочинку, що
визначені у Подробицях Змагань, нехтуватимуться при визначенні часових обмежень.

5.6.1.3

Оприлюднення нового викладу офіційних добутків тільки подовжить час подання
скарги.

5.6.2 ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ ДЛЯ ПРОТЕСТІВ
5.6.2.1

УЧАСНИКУ, ЩО СКЛАДАЄ ПРОТЕСТ, НАЛЕЖИТЬ ПРОТЯГОМ ОДНІЄЇ ГОДИНИ З
МОМЕНТУ ВІДПОВІДІ НА ЙОГО СКАРГУ, ЗАЯВИТИ ДИРЕКТОРУ ЗМАГАНЬ ПРО
НАМІР ПРОТЕСТУВАТИ.

5.6.2.2

ПРОТЯГОМ 8 ГОДИН З МОМЕНТУ ВІДПОВІДІ НА ЙОГО СКАРГУ УЧАСНИК ПОДАЄ
ПИСЬМОВИЙ ПРОТЕСТ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ІЗ ОДНОЧАСНОЮ СПЛАТОЮ
ЗБОРУ ЗА ПРОТЕСТ. Години відпочинку, що визначені у Подробицях змагань, будуть
ігноруватися при застосуванні обмежень часу.

5.6.3 СКОРОЧЕННЯ ЧАСОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ СКАРГ І ПРОТЕСТІВ
5.6.3.1

СКАРГИ ЩОДО ПІДРАХУНКІВ АБО З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРИЧИН, ЩО ПОДАЮТЬСЯ
У ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗМАГАНЬ АБО ПІЗНІШЕ, НАЛЕЖИТЬ НАДАТИ ПРОТЯГОМ
ОДНІЄЇ ГОДИНИ З МОМЕНТУ ОПРИЛЮДНЕННЯ ОФІЦІЙНИХ ДОБУТКІВ.

5.6.3.2

ПРОТЕСТИ, ПОДАНІ У ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗМАГАНЬ АБО ПІЗНІШЕ, мають бути подані
ПРОТЯГОМ ГОДИНИ.

5.6.3.3

Директор оголошує час оприлюднення добутків по усіх завданнях у останній день
польотів.

5.6.3.4

Часові обмеження, застосовувані до добутків, оприлюднених після 13:00 дня , що
передує останньому польотному дню, також скорочуватимуться до однієї години або
після останнього польотного дня.

5.7

ОПРАЦЮВАННЯ ПРОТЕСТІВ

5.7.1

ДИРЕКТОР МУСИТЬ ПОДАТИ БУДЬ-ЯКИЙ ПРОТЕСТ ПРЕЗИДЕНТУ ЖЮРІ БЕЗ
НАЙМЕНШОЇ ЗАТРИМКИ, А ОСТАННІЙ СКЛИКАЄ ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО
ЖЮРІ ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН ВІД МОМЕНТУ ОТРИМАННЯ ПРОТЕСТУ.

5.7.2

ЖЮРІ ВИСЛУХОВУЄ ОБИДВІ СТОРОНИ У ОПРОТЕСТОВУВАНІЙ СПРАВІ,
ЗАСТОСОВУЮЧИ ВІДПОВІДНІ НОРМИ ФАІ ТА ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ.

5.7.3

ПРЕЗИДЕНТ ЖЮРІ ПИСЬМОВО ЗВІТУЄ ДИРЕКТОРУ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ УХВАЛИ ТА
ПІДСУМКОМ СЛУХАННЯ ВІДПОВІДНИХ СПРАВ БЕЗ ЗАТРИМОК, А ОСТАННІЙ ЦЕЙ
ЗВІТ ОПРИЛЮДНЮЄ.
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5.8

УХВАЛА ДОБУТКІВ ЖЮРІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗАМИ

5.8.1

ДОБУТКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗМАГАНЬ УВАЖАТИМУТЬСЯ ОСТАТОЧНИМИ ЛИШЕ
ПО РОЗГЛЯДУ ЖЮРІ УСІХ ПРОТЕСТІВ ТА СКЛАДЕННІ ОСТАННІМИ СВОЇХ
ПОВНОВАЖЕНЬ. ОСТАТОЧНІ ДОБУТКИ МУСЯТЬ БУТИ ОПРИЛЮДНЕНИМИ ДО
НАГОРОДЖЕННЯ.

5.8.2

Жюрі має підтвердити та підписати остаточні здобутки перш ніж вони будуть
опрелюднені.

5.9

ОФІЦІЙНА ДОШКА ОБ’ЯВ

На загальному брифінгу Директор оголошує місце, де розташовуватиметься ОДО. На
ній має бути напис „ОФІЦІЙНА ДОШКА ОБ’ЯВ”, а також має бути достатньо місця для
оприлюднення усіх результатів, добутків, відповідей на скарги та протести, а також
іншої офіційної інформації, що безпосередньо стосується змагань. Уся друкована
інформація (що розміщатиметься на ОДО) має бути підписана і мати дату та час
оприлюднення.
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РОЗДІЛ 6 – (СПОРТИВНІ) СПОСТЕРІГАЧІ
6.1

СПОСТЕРІГАЧІ

Спостерігач – це офіційна особа змагань , відповідальна перед Головним
Спостерігачем. В його обов’язки входить, в першу чергу, неупереджений запис деталей
місцезнаходження, часу, відстані і т. д., досягнутих при виконанні завдання. Він також
зобов’язаний свідчити про будь-яке очевидне порушення правил або Повітряного
кодексу і про будь-які випадки некоректної поведінки по відношенню до землевласників
або публіки зі сторони будь-якого Учасника або членів команди.

6.2

ПРИЗНАЧЕННЯ

На брифінгу по завданню кожному пілоту призначається Спостерігач. Він не повинен
призначатися більше одного разу до одного і того ж Учасника. На WAG, Чемпіонатах
Світу і Чемпіонатах Європи спостерігач не повинен бути однієї національності з
Учасником.

6.3

ДОПОМОГА

6.3.1

Спостерігач не повинен допомагати Учаснику порадами. Він не має наводити
подробиці, пояснювати або інтерпретувати правила Учаснику.

6.3.2

Він не повинен тримати маркер або будь-який засіб управління аеростатом під час
виконання завдання.

6.3.3

При бажанні, і якщо його попросить Учасник, він може допомогти при остаточному
приземленні під керівництвом Учасника.

6.4

ПРОХАННЯ ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Якщо Учасник попросив спостерігача записати або засвідчити яку-небудь інформацію
під час виконання завдання, спостерігач зобов’язаний зробити це.

6.5

СПОСТЕРІГАЧ ПРИ СУПРОВОДІ (АЕРОСТАТА)

6.5.1

Коли Спостерігач не в польоті, він займає місце біля вікна транспортного засобу
(автомобіля) підбору, і команда повинна намагатися зберігати візуальний контакт з
аеростатом, доки не буде скинуто останній маркер. Спостерігач не повинен керувати
транспортом. Він може допомогти при читанні карти під час підбору, якщо його
попросять про це члени команди, на їх відповідальність.

6.5.2

Обов’язком пілота і команди є доставка спостерігача до місця зльоту і повернути його
прямо у Центр Змагань після проведення заміру результатів і підбору аеростата.

6.6

ФОТОГРАФУВАННЯ
Спостерігач не повинен брати на борт фотоапарат або займатися фотографуванням
під час польоту, за винятком випадків, коли він отримав на це дозвіл Учасника, або
цього потребують його обов’язки.
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6.7

ЗВІТ СПОСТЕРІГАЧА
Учасник має прочитати і підписати звіт спостерігача після закінчення польоту. Якщо
пілот не згоден з якою-небудь інформацією у звіті, це має бути відзначено при
підписанні.

6.8

GPS РЕЄСТРУЮЧІ ПРИСТРОї
GPS-реєстратор– прилад, що нотує показники напрямку і висоти повітряної кулі.
GPS- реєстратор може використовуватися на змаганнях як інструмент спостереження,
щоб контролювати дотримання правил, для постановки задачі і для досягнення цілі
або результату. Останнє визначається певними правилами. Учасникам належить
виконувати експлуатаційні інструкції при використанні реєстраторів.
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РОЗДІЛ 7 – МАПИ

ЗОНА ЗМАГАНЬ
Під зоною змагань розуміється зона , позначена межами на офіційній мапі змагань, і
оприлюднена при відкриті заходу. Завдання не встановлюються і результати не
замірюються за межами цієї зони.

7.2

”ПОЗА ЗОНОЮ ЗМАГАНЬ”
Директор Змагань може визначити окремі ділянки зони змагань, що знаходяться за
межами зони змагань. Якщо учасник зкидає маркер або виконує залікову посадку в цих
ділянках, його результат не зараховується.

7.3

ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ (PZ’s)

7.3.1

Директор може визначити повітряні і наземні ділянки як заборонені для змагальних
цілей. Межі цих зон і, якщо встановлено обмеження повітряного простору, верхня і/або
нижня межа в футах над рівнем моря (MSL) повинні бути письмово оприлюднені для
кожної забороненої зони.

7.3.2

Круглі заборонені зони мають визначатися координатами центра і радіусом в метрах.
Заборонені зони з природними межами повинні бути відмічені на копіях мапи змагань,
що вручаються кожному пілоту індивідуально.

7.3.3

Існує три різновиди заборонених зон: Червона, Жовта і Блакитна.

7.3.4

Червона заборонена зона – обмежує використання повітряного простору і повинна
включати верхнє обмеження висоти, нижче якого Учаснику не належить літати.

7.3.5

Жовта заборонена зона – обмежує території, де не дозволяються зльоти і
приземлення.
Блакитна заборонена зона – обмежує використання повітряного простору і
включає
нижнє обмеження по висоті, вище якого Учаснику не належить літати.

ДІЮЧІ ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ
На кожному брифінгу по завданню оголошується, чи є заборонені зони діючими чи не
діючими для змагальних цілей в цьому польоті. При цьому не обов’язково описувати їх
робочу активність або статус для інших авіаційних цілей.
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7.5

ПОРУШЕННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ
Учасник, що порушує умови діючої забороненої зони, карається до 1000 пунктів по
змаганню, в залежності від серйозності порушення.

7.6

МАПИ

Учасник зобов’язаний мати мапу змагань в кошу. Усі оголошені заборонені зони,
незалежно від того, чи діють вони в даному завданні, і всі зони, що знаходяться за
межами зони змагань, мають бути ясно і точно відмічені на цих мапах. Учасник також
повинен мати мапу аеронавігаційних обмежень, якщо ці обмеження не нанесені на
мапу змагань.
Учасник, що порушить це правило, не допускається до здійснення польоту по даному завданню,
або, якщо він уже злетів, карається штрафом до 250 пунктів по змаганню.

ЗЕМЛЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ПЛОСКОЮ
При підрахунку результатів земля вважається плоскою. Обчислення, підставою яких є
мапи змагань, вважаються точними.

КООРДИНАТИ МАПИ
Для позначення точки на мапі змагань повинні використовуватися восьмизначні
координати. Першими чотирма цифрами позначається захід/схід, другими чотирма
цифрами – південь/північ. (На Схід перш ніж на Північ). При декларуванні цілей, раніше
обраних Директором змагань, дозволяється використання їх 3-х значного означення.і

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ГРАДУЮВАННЮ
Якщо не зазначено по-іншому, то напрямки виражаються в тих самих градусах, що і на
мапі учасника
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РОЗДІЛ 8 - ПРОГРАМА І БРИФІНГИ

8.1

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Змагання складаються із серії завдань. Кількість і частота завдань і періодів відпочинку
визначаються Директором. На першому брифінгу по завданню, в день, що передує
запланованому останньому польотному дню, Директор має оголосити польотну
програму, що залишилася.

8.2
8.2.1

ЗАЛІКОВЕ ЗАВДАННЯ (S1 5.9.1)
ЗАЛІКОВЕ ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ – ЦЕ ЗАВДАННЯ У ЯКОМУ ВСІМ УЧАСНИКАМ БУЛА
ДАНА ОДНАКОВА МОЖЛИВІСТЬ ЗРОБИТИ НАЛЕЖНИЙ СТАРТ, ЯКЩО ТІЛЬКИ ВОНИ НЕ
ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ АБО НЕ БУЛИ ДИСКВАЛІФІКОВАНІ

8.2.2

Директор має право відмінити завдання (одне або більше) з питань безпеки у будь-який
момент до оприлюднення результатів по завданню.

8.3

ВИБІР ЗАВДАНЬ
Директор повинен вибрати завдання з тих, що описані в частині 15. Деякі завдання
можуть задаватися декілька раз, інші можуть не задаватися взагалі.

8.4

ПОЛІТ З КІЛЬКОМА ЗАВДАННЯМИ

8.4.1

Директор може встановити більше одного завдання для виконання в одному польоті.
Очки по завданню будуть підраховуватися окремо, максимальна кількість – 1000
пунктів по завданню до нарахування покарань. Комбінація завдань має сприяти
можливості виграти кожне завдання незалежно одне від одного.

8.4.2

Якщо не зазначено по іншому, то завдання в польоті з кількома завданнями повинні
виконуватися в порядку, вказаному в інформації по завданню, покарання – до 1000
пунктів по кожному завданню.

8.4.3

Покарання відносно зльотів звичайно застосовуються до першого завдання. Покарання
відносно посадки звичайно застосовуються до останнього завдання. Інші покарання
мають застосовуються до завдання , в якому відбулося порушення, якщо ж це не
можливо, – покарання розділяються порівну на більш ніж одне, або всі завдання.

8.4.4

Якщо інакше не вказано в інформації по завданню, то мінімальна відстань від точки
зльоту до цілі або мішені відноситься також і до всіх інших цілей і мішеней в даному
польоті.
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8.4.5

8.5

Порядок маркерів. В інформації по завданню повинен бути визначений для кожного
завдання колір маркера, який повинен бути скинуто. Якщо це не несе за собою
переваги у змаганні, то штраф за скидання маркера не того кольору становить 25
пунктів по завданню.

ЗМІНА ПРАВИЛ

8.5.1

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ КОНКРЕТНОГО ЗАХОДУ НЕ ПОВИННІ СУПЕРЕЧИТИ
СПОРТИВНОМУ КОДЕКСУ. ВОНИ ПОВИННІ БУТИ ПОПЕРЕДНЬО ЗАТВЕРДЖЕНІ В
БЮРО ФЕДЕРАЦІЇ ПОВІТРОПЛАВАННЯ УКРАЇНИ І ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ МОЖУТЬ БУТИ
ЗМІНЕНІ.

8.5.2

Правила по виконанню завдань частини 15 визначаються як варіативні, зміни в них
можна робити без санкції.

8.5.3

Зміни до правил виконання завдань повинні бути доведені особисто до кожного
Учасника в письмовому вигляді.

8.6

ЗАГАЛЬНИЙ БРИФІНГ
ЗАГАЛЬНИЙ БРИФІНГ З ГОЛОВНИХ ЗАПИТАНЬ ЗМАГАНЬ ПОВИНЕН БУТИ
ПРОВЕДЕНИЙ ПЕРЕД ЇХ ПОЧАТКОМ. ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАГАЛЬНОМУ БРИФІНГУ Є
ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ, СПОСТЕРІГАЧІВ ТА ІНШИХ ОФІЦІЙНИХ
ОСІБ. ОФІЦІЙНИЙ СПИСОК УЧАСНИКІВ МАЄ БУТИ СКЛАДЕНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПЕРЕКЛИКУ НА ЗАГАЛЬНОМУ БРИФІНГУ І ПОВИНЕН БУТИ ОПУБЛІКОВАНИЙ, ПО
МОЖЛИВОСТІ, ОДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО БРИФІНГУ, АЛЕ НЕ
ПІЗНІШЕ ПЕРШОГО БРИФІНГА ПО ЗАВДАННЮ. ЯКЩО ІСНУЮТЬ ПОВАЖНІ
ПРИЧИНИ, ЗАЯВКА ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ МОЖЕ БУТИ ПРИЙНЯТА ДИРЕКТОРОМ І
УЗГОДЖЕНА З ЖУРІ, АЛЕ НЕ ПІЗНІШЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПЕРШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

8.7
8.7.1

БРИФІНГ ПО ЗАВДАННЮ
Брифінги по завданню проводяться Директором у час, вказаний на офіційній дошці
об’яв. Можуть бути використані альтернативні методи, які зазначено в GB. На
брифінгах наступна інформація подається усно, письмовим циркуляром або за
допомогою оголошень:
a.
б.
в.
г.

8.7.2

8.8
8.8.1

призначення Спостерігачів
метеорологічна інформація
інформація про повітряний рух і безпеку (при необхідності)
умови завдання

У випадку поширення письмової інформації Учасникам має бути надано п’ять хвилин
для її вивчення, перш ніж брифінг буде продовжено.
УМОВИ ЗАВДАННЯ
На брифінгах по завданню до Учасників повинна бути доведена інформація по
завданню, бажано у письмовому вигляді. Вона повинна містити польотні дані, що
відносяться до всіх завдань, і дані по окремому завданню.

28

8.8.2

8.8.3

Польотні дані:
a.

дата

б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.
i.

офіційний захід/схід сонця
діючі заборонені зони
ділянка зльоту
стартовий період
попередній час і місце проведення наступного брифінга
вказівка для спостерігача (супровід по землі/по запрошенню пілота)
політ соло (якщо застосовується)
період пошуку маркерів

Дані по окремому завданню:
a.
б.
в.
г.

який маркер(и) використовувати
порядок виконання завдання/скидання маркерів (якщо не звичайний)
спосіб скидання (якщо задано гравітаційне скидання)
заліковий період (якщо встановлено), залікова зона та/або повітряний простір
(якщо встановлена)
д. дані по завданню в якості правил виконання завдання
ДОДАТКОВИЙ БРИФІНГ
При необхідності оголосити Учасникам в районі загального старту додаткову або
виправлену інформацію, на сигнальному пункті піднімається рожевий прапорець.
Учасник має прибути сам або відправити відповідального члена екіпажу до сигнального
пункту.
Інформація подається усно також може бути передбачена письмова копія. Вважається, що всі
учасники приділили достатню увагу оголошеній інформації. Офіційна особа також може
поширити письмове повідомлення серед всіх Учасників і отримати підпис кожного учасника або
члена команди.
8.10 ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗАВДАННІ
Учасник буде вважатися заявленим до виконання завдання, якщо він назвав своє
прізвище або номер на переклику під час брифінгу по завданню.
8.11 ВСТУП У ЗМАГАННЯ З ЗАПІЗНЕННЯМ
8.11.1

Учасник може зробити заявку на участь в завданні із запізненням. Така заявка
подається біля сигнального пункту і при цьому, якщо заявка робиться за 5 хв. до
початку стартового періоду, учасник карається штрафом в 50 пунктів по завданню,
якщо пізніше – 100 штрафних пунктів по завданню. Офіційні представники не
зобов’язані проводити персональний брифінг, за винятком подання інформації по
повітряному руху, а також інформації з питань безпеки та заборонених зон.

8.11.2

В завданнях, де Учасники самі обирають місце старту, заявки, що спізнилися, повинні
подаватися у Центр Змагань.
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ОФІЦІЙНИЙ ЧАС
Офіційний час – це час GPS, з поправкою на місцевий час. Учасники, спостерігачі і
офіційні особи, що не використовують GPS, повинні переконатися, що їх годинники
встановленні згідно показів GPS
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РОЗДІЛ 9 - ПРОЦЕДУРИ ЗЛЬОТУ

9.1

СПІЛЬНА ЗОНА(И) ЗЛЬОТУ

9.1.1

Одна або більше ділянок, визначені організаторами, і таких, що використовуються,
коли завдання вимагає щоб всі пілоти злітали зі спільної зони. Пілот, що стартував з
території, розміщеної поза встановленою злітною ділянкою, не отримує результату по
всіх завданнях в цьому польоті.

9.1.2

СПІЛЬНА ТОЧКА ЗЛЬОТУ (CLP) – це точка у злітній ділянці або поряд з нею, що
фізично позначена на землі перед початком Змагань, від якої виміряються всі кути і
відстані незалежно від точок зльоту окремих аеростатів.

9.1.3

Директор може встановити імпровізовану спільну зону зльоту,вказавши координати та
радіус або чітко окреслену межами територію. Учасники повинні вибрати свої
індивідуальні стартові майданчики в межах цієї зони. Керівники старту та відповідні
правила можуть бути застосовані на розсуд директора. Учасники повинні стартувати в
межах встановленого стартового періоду чи, якщо використовуються сигнальні
прапорці, в межах періоду, що позначається відповідними сигнальними прапорцями.

9.2

ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛЬОТНА ЗОНА

9.2.1

Індивідуальні злітні зони вибираються Учасниками. Межа індивідуальної зони – коло
радіусом 100 м від Індивідуальної Точки Зльоту, або її фізична межа, якщо вона
розміщена ближче.

9.2.2

В завданнях, де учасники самі вибирають місця зльоту, Індивідуальна Точка Зльоту
(ILP) – це місцезнаходження кошу при початку нагріву повітря у оболонці.

9.2.3

Індивідуальні злітні ділянки не мають знаходитися за межами зони змагань.
Покарання: позбавлення результату першого завдання цього польоту.

9.2.4

Аеростат, наповнений в індивідуальній зльотній зоні, не має бути переміщеним і
злітати за межами цієї ділянки, за винятком випадків, коли оболонка погашена, і
аеростат перевезений для наповнення у новій злітній ділянці.
Покарання: позбавлення результату першого завдання цього польоту.

ДОЗВІЛ ЗЕМЛЕВЛАСНИКА
Учасник обов’язково повинен отримати дозвіл землевласника або осіб, що займають
цю територію, перш ніж заїжджати або злітати з ділянки, яка обнесена огорожею або
культивується, або явно знаходиться у приватному володінні або використовується у
сільськогосподарських цілях. Дозвіл повинен бути отриманий в присутності офіційної
особи або спостерігача. Штраф за порушення – до 250 пунктів по завданню.
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9.4

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

9.4.1

Під час стартового періоду у спільній злітній зоні повинно знаходитись не більше
одного транспортного засобу на один аеростат.
Штраф: 100 пунктів по завданню.

9.4.2

Vehicles must be driven at suitably reduced speeds within the launch area. The Safety
Officer and the Launchmasters may bar from the area any vehicle that is driven
inconsiderately.
На території спільної злітної зони автомобілі пересуваються на невеликих швидкостях. Офіцер з
безпеці і Розпорядник Зльоту можуть вивести з території спільної злітної зони будь-який
автомобіль, що пересувається необачно.

9.5

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАПІЗНИЛИСЯ

Жоден транспортний засіб не повинен заїжджати на територію спільної злітної зони
після того, як було піднято жовтий попереджувальний прапорець, за винятком тих
випадків, коли було отримано дозвіл від розпорядника зльоту.
Штраф: 100 пунктів по завданню.

9.6

ПІДГОТОВКА АЕРОСТАТІВ

9.6.1

Розпорядник старту визначає для кожного Учасника місце для підготовки і наповнення
аеростату. Він має право керувати діями всіх аеростатів і рухом транспорту у злітній
ділянці.
Штраф за порушення його вказівок – до 200 пунктів по завданню.

9.6.2

У спільній злітній зоні всі аеростати, що наповнюються, повинні прив’язуватися. Це
рекомендується робити також при стартах з індивідуальних злітних зон.

ХОЛОДНЕ НАПОВНЕННЯ
На території спільної злітної зони до отримання дозволу на гаряче наповнення не
повинно відбуватися наповнення гарячим повітрям, не повинні використовуватися
вентилятори і жодна частина оболонки не повинна підніматися вище двох метрів над
землею. Можна швидко перевірити пальники і впустити холодне повітря в оболонку
для регулювання і перевірки. Вентилятори можна перевіряти і застосовувати до
початку стартового періоду, доки не буде піднято прапорець будь-якого кольору. Це
правило не діє, якщо використовується індивідуальні злітні зони..

СИГНАЛЬНИЙ ПУНКТ
Сигнальний пункт-це одна або більше точок на ділянці зльоту, де подаються сигнали
прапорцями, приймаються декларації Учасників по завданням, заявки, що запізнилися
і де відбуваються додаткові брифінги. Учасник відповідає за спостерігання за
сигнальним пунктом, і його видимість не мусить бути приводом для скарг.
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СТАРТОВІ СИГНАЛИ
9.9.1

Розміщені на сигнальному пункті прапорці матимуть такий зміст:
ЧЕРВОНИЙ
Зліт заборонено. Всі попередні дозволи на зліт відміняються.
ЗЕЛЕНИЙ
Дозвіл всім аеростатам почати наповнення гарячим повітрям.
БЛАКИТНИЙ
Дозвіл “блакитній” хвилі (аеростати з непарними номерами)
розпочати наповнення гарячим повітрям.
БІЛИЙ
Дозвіл “білій” хвилі (аеростати з парними номерами) розпочати
наповнення гарячим повітрям.
ЖОВТИЙ
П’ятихвилинна готовність
РОЖЕВИЙ Додатковий брифінг або зміна інформації, оголошеної на брифінгу по
завданню.
ЧОРНИЙ
Завдання відміняється
ФІОЛЕТОВИЙ
Запасний: зміст оголошується на брифінгу по завданню.

9.9.2

Для привертання уваги до змін сигналу прапорця може також подаватися звуковий
сигнал.

ОГОЛОШЕННЯ ПО РАДІО
Якщо Директор на передпольотному брифінгу не оголосив про використання в
змагальних цілях гучномовців, то жодна інформація, передана по цій системі, не
впливає на цілі Змагань.

СТАРТОВИЙ ПЕРІОД
Ніхто з Учасників не повинен злітати до початку стартового періоду. Будь-який зліт, що
відбувся після закінчення стартового періоду, за винятком випадку, передбаченого у
п.9.13, буде піддаватися штрафу у 100 пунктів по завданню за кожну хвилину або її
частину запізнення або випередження. За 5 хв. або більше до закінчення стартового
періоду піднімається жовтий попереджувальний прапорець.

9.12 ВІДПОВІДНИИЙ ЧАС
Вважається, що Учасник, що отримав дозвіл на наповнення гарячим повітрям за 20 або
більше хвилин до кінця стартового періоду, має достатньо часу для старту, навіть якщо
стартовий період було по якій-небуть причині скорочено.
9.13 ПОДОВЖЕННЯ ЧАСУ
Учасник може попросити про подовження часу для старту у розпорядника старту.
Розпорядник старту може подовжити для Учасника час стартового періоду, якщо буде
впевнений, що цей Учасник був затриманий діями офіційних представників або інших
Учасників або з інших причин, що не залежать від нього (за винятком відмови
обладнання).
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ЧЕРГОВІСТЬ ЗЛЬОТУ
Допускається введення черговості на наповнення повітрям оболонки кули, яка повинна
змінюватися від одного завдання до другого. Учасники можуть починати гаряче
наповнення у відповідності із сигналами прапорців або за індивідуальним дозволом
розпорядника старту.
ГОТОВНІСТЬ ДО ЗЛЬОТУ
Коли учасник повністю готовий до зльоту і має додатню підйомну силу, він має подати
знак, розмахуючи білим прапорцем, щоб показати розпорядникам старту свою
готовність. Коли розпорядник старту побачив сигнал, Учасник залишає прапорець на
краю кошу і чекає подальших вказівок, зберігаючи свою готовність до зльоту.
Розпорядник старту дає дозвіл на зліт, наскільки це можливо, в порядку отримання
сигналу готовності. Учасники мають самі забезпечити себе таким білим прапорцем,
розміром біля 50 на 50 см для цих цілей.

ПЕРЕШКОДИ
Коли Учасник повністю наповнив свій аеростат, йому не обов’язково залишатися у
положенні, коли його аеростат створює перешкоди іншому аеростату

9.17 ДОЗВІЛ ЗЛЬОТУ
9.17.1 Розпорядник старту дає кожному Учаснику дозвіл на зліт у відповідності з опублікованними
сигналами. Учасник потім може злітати, дотримуючись при цьому інструкції розпорядника
старту.

Бачу твій білий
прапорець

Залишайся на
землі, слідкуй за
вказівками моєї
правої руки

Збираюся
дозволити зліт

Зліт дозволено

Відмінено
попередні
інструкції, чекай

9.17.2

Дозвіл на зліт ні в якому разі не звільняє Учасника від повної відповідальності за його
зліт, включаючи вимогу вибирати адекватну швидкість підйому, щоб уникнути зіткнення
з перешкодами або іншими аеростатами і зберігання безпеки в польоті. Учасник, що
стартував без дозволу, через втрату управління або з будь-якої іншої причині, може
бути оштрафований до 500 пунктів по змаганню.

9.17.3

Якщо аеростат не злетів впродовж 30 сек. після отримання дозволу, цей дозвіл може
бути анульований розпорядником старту.
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9.18 ВТРАТА КЕРУВАННЯ
Учасник, що втратив контроль над управлінням свого аеростата, повинен негайно
погасити оболонку або здійснити адекватні ситуації дії.

ЗЛІТ (3.2.6.2, 3.2.6.6)
МІСЦЕ І/АБО ЧАС, КОЛИ ВСІ ЧАСТИНИ АЕРОСТАТУ ЧИ ЧЛЕНИ ЙОГО ЕКІПАЖУ
ПРИПИНЯЮТЬ КОНТАКТ З ЗЕМЛЕЮ АБО ВОДОЮ.

ЗАЛІКОВИЙ ЗЛІТ
Аеростат вважається таким, що злетів і виконує завдання, якщо він вилетів за межі
злітної зони.

9.21 ПЕРЕРВАНИЙ ЗЛІТ
9.21.1

9.21.2

9.22

Учасник може перервати зліт з причин безпеки, але при цьому повинен уникати
створення перешкод іншим аеростатам. Він може повторити спробу зльоту на протязі
стартового періоду.
При старті з спільної злітної зони він повинен наповнювати аеростат в початково
відведеному місці, за винятком випадків, коли ним отримані інші вказівки розпорядника
старту, і повинен знову отримати дозвіл на зліт.

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗЛІТНОЇ ЗОНИ
Протягом трьох хвилин після зльоту Учасник повинен залишити межі злітної зони або
набрати висоту 150 м над рівнем землі. Він не повинен знову входити в злітну зону на
висоті, нижчій 150 м до закінчення стартового періоду або до того моменту, доки не
злетять всі аеростати, в залежності від того, що станеться раніше.
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РОЗДІЛ 10 - ПРАВИЛА ПОЛЬОТУ

10.1 ПОВІТРЯНЕ ЗІТКНЕННЯ ТА НЕОБЕРЕЖНИЙ ПОЛІТ
10.1.1

При зближенні двох аеростатів, кожен з пілотів несе відповідальність за попередження
зіткнення. Пілот аеростату, що знаходиться вище повинен звільнити простір для
польоту іншого аеростату та піднятися ще вище, якщо це необхідно.

10.1.2

Учасники змагань не повинні ініціювати або підтримувати вертикальну швидкість, що
перевищує 1,5 м/с (300 фт/хв), поки вони не будуть впевнені, що на їх шляху немає
інших аєростатів.

10.1.3

У випадку зіткнення обидва учасника можуть бути покарані штрафом до 1000 пунктів
по завданню (не обов’язково однаковою кількістю пунктів).

10.1.4

Контакт оболнок за умови польоту на одному рівні в загальному не будуть каратися
штрафами.

10.2 ЗВІЛЬНЕННЯ ЗОНИ ЦІЛІ / МІШЕНІ
Учасник, який зкинув маркер, мусить якумога швидше віддалитися від району
цілі/мішені.
ОБ’ЄКТИ, ЩО ЗКИДУЮТЬСЯ
Ніякі об’єкти, окрім офіційного маркера, не можуть бути зкинуті з кулі, за виключенням
маленьких клаптиків паперу або інших схожих легких матеріалів для навігаційних цілей.
ПОВЕДІНКА
Від учасника вимагається літати, зважаючи на людей та свійську худобу на землі і
підтримувати добрі відносини із землевласниками, дотримуючись встановлених норм
поведінки. Некоректна поведінка учасника або члена команди, або політ, що загрожує
громадській безпеці може бути покараний до 1000 пунктів по змаганню.

СВІЙСЬКА ХУДОБА ТА ЗАСІВИ
Кулі не належить летіти ближче, ніж 500 футів (152.4 м) від свійської худоби та
будинків, де вона (худоба) утримується; також учасники і команди не повинні шкодити
засівам, якщо вони не отримали на це дозволу від землевласника або особи
відповідальної за засіви. Покарання: до 1000 пунктів по змаганню.

ЗЕМЛЕВЛАСНИК
В цьому правилі під терміном “Землевласник” мається на увазі особа, яка відповідає за
будь-які засіви або свійську худобу на землі, не обов’язково юридичний власник землі
особисто.
10.7 ЗІТКНЕННЯ
Учасника, чия куля зіткнулася із силовими (електричними) або телефонними дротами
або їх підпорами, в будь-який час між наповненням і остаточним приземленням
спортивного польоту, буде покарано до 500 пунктів по змаганню.
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10.8 ОСОБИ НА БОРТУ
10.8.1

Учасники можуть брати в політ інших членів команди, і вони можуть виконувати будьяке завдання, що учасник їм призначить, за виключенням функцій пілота-командира.

10.8.2

Учасник може, за згодою спостерігача, взяти його до коша у окремий політ.

10.8.3

Загальна кількість осіб у коші (з учасником й спостерігачем, включно) не має
перевищувати 3.

10.8.4

Учасник може бути зобов’язаний виконати окремий політ «соло» або «соло із
спостерігачем як варіант» як записано у польотному завданні.
Покарання: учаснику не буде зараховано результат.

НАЗЕМНА КОМАНДА
Кожен учасник мусить бути певен, що в нього є достатня команда для дії з кулею і
транспортним засобом супроводу. Він мусить бути певен, що всі, хто задіяний з його
кулею, належно проінструктовані з питань безпеки.

ВОДІННЯ
Транспортні засоби під час супроводження мають керуватися безпечно та у
відповідності із місцевими правилами водіння.
Покарання: до 500 пунктів по змаганням.

ВИСАДЖЕННЯ
Ніяка особа не може входити до коша або покидати його у період між зльотом і
остаточним приземленням (за виключенням як в 11.1.3)

ДОПОМОГА
Використання маневрових шворок та іншої ручної допомоги осіб, що знаходяться на
землі під час льоту заборонено.

ПОВІТРЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Порушення правил повітряного руху, що не порушують Правил Змагань або такі, що не
призводять до переваги учасника не будуть покарані Директором, за виключенням
ушкодження, конфлікту або відчутного незадоволення з боку осіб, які не пов’язані із
Змаганнями.

ПРОЦЕДУРА ВІДКЛИКАННЯ
Організатори можуть надати процедуру відкликання і визначити її у деталізації
змагань.
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РОЗДІЛ 11 – ПРИЗЕМЛЕННЯ
11.1 ПРИЗЕМЛЕННЯ
11.1.1

Учасник може приземлюватися за (власним) бажанням по використанню всіх маркерів
під час польоту.

11.1.2

При невикористанні під час польоту всіх маркерів учасник здійснює залікове
приземлення.

11.1.3

З уваги на зменшення ушкоджень або досягнення більш зручного місця, дозволяється
ручне пересування кулі по землі після приземлення, але після того, коли точка
(фактичне місце) приземлення відмічено будь-якою офіційною особою або
спостерігачем.

11.2 ПРИЗЕМЛЕННЯ ЗА БАЖАННЯМ
11.2.1

Коли учасник здійснює приземлення за бажанням, точкою приземлення вважається
остаточне місце зупинки коша після приземлення.

11.2.2

Якщо у польотному завданні не обумовлено інше, приземлення не дозволяється
ближче ніж у 200 метрів від цілей / мішеней, або будь-якої відмітки учасника.

11.3 ЗАЛІКОВЕ ПРИЗЕМЛЕННЯ
11.3.1

Якщо учасник вирішив не використовувати свого маркера, його приземлення буде
враховано як залікове приземлення. Заліковою позицією при приземленні за бажанням
є остаточне місце зупинки коша. Встановлений заліковий і пошуковий періоди мають
силу.

11.3.2

Ніяка стороння допомога не може бути прийнята ні від кого з землі і ніхто з польотної
команди не може покинути коша до того як кіш не досягне свого остаточного місця
зупинки.

11.3.3

Будь-який збережений маркер має бути вручений спостерігачу, що призначений,
якомога раніше при першій нагоді.

11.3.4

Якщо у польотному завданні не обумовлено інше, залікове приземлення не
дозволяється ближче ніж у 200 метрів від цілей/мішенів.
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ДОТИК ДО ЗЕМЛІ 1
Після перетину кордону будь-якого злітного терену ніяка частина кулі і ніщо з
прикріпленого до неї не може доторкатися землі, водної поверхні і того, що росте або
знаходиться на землі, допоки останній маркер не досягне землі. Покаранням за кожен
дотик є 100 пунктів для легкого і 200 пунктів по завданню для жорсткого дотиків.
Примітка: контакт вважається жорстким, якщо призводить до такого руху
(розгойдування) кошу і оболонки, що спостерігається.

ДОТИК ДО ЗЕМЛІ 2
Ніяка частина кулі і нічого з прикріпленого до неї не може дотикатися землі, водної
поверхні і того, що росте або знаходиться на землі (за виключення хвоста маркера)
ближче ніж 200 метрів від будь-якої з цілей/мішенів, що визначені Директором або
обрані учасником. . Покарання за кожен дотик є 250 пунктів для легкого і 500 пунктів по
завданню для жорсткого дотиків.
Примітка: контакт вважається жорстким, якщо призводить до такого руху
(розгойдування) кошу і оболонки, що спостерігається.
ДОЗВІЛ НА СУПРОВОДЖЕННЯ
Учасник мусить впевнитись, що був отриманий дозвіл від землевласника або наймача
до в’їзду на будь-яку закриту землю або землю, що культивується, або явно приватна,
або використовується за сільськогосподарським призначенням. Покарання до 250
пунктів по завданню.

39

РОЗДІЛ 12 - ЦІЛЬ, МАРКЕР
12.1 ЦІЛЬ
12.1.1

Місце, що визначене координатами на карті змагань, встановлене Директором або
обране Учасником.

12.1.2 Наближаючись до цілі, що була зміщена або змінена, учасник змагань має прямувати до
найближчої цілі в радіусі 100 м. Якщо ж ціль взагалі не існує та в радіусі 100 м немає
жодної схожої цілі, учасник змагань має керуватися координатам. Ці координати також
будуть братися до уваги при підрахунку/вимірі будь-якого іншого найближчого завдання
цього польоту.
12.2 ЦІЛЬ, ЩО ОБРАНА УЧАСНИКОМ
12.2.1

Ціль, що обрана учасником, мусить визначатися на підставі карти, бути легкодосяжною
для транспортних засобів і належно ідентифікована на землі для вимірювання. Якщо у
польотному завданні не обумовлено інше, ціллю мусить бути перехрестя двох доріг.

12.2.2

Вимірювання має здійснюватись від центру перехрестя, як зазначено у деталізації
змагань. Якщо зображене на мапі перехрестя насправді являє собою перехрестя з
двох зсунутих Т-образних перехресть, то ціль має визначатися середньою точкою
проміж точками, що визначені за методою, котра вказана в подробицях змагань.

12.3 ДЕКЛАРУВАННЯ УЧАСНИКОМ
12.3.1

Учасник мусить ідентифікувати свою ціль координатами мапи. Він може додавати опис,
що відрізняє ціль, що обрана від можливих інших, що розташовані поблизу до
зазначених координат. Для декларування цілей, із переліку, що був попередньо
наданий Директором, дозволяється їх 3-х значне означення.

12.3.2

У випадку невизначеності, коли поблизу 200 метрів від перехрестя знаходиться більше
ніж одна дійсна ціль, то до декларації учасника має бути внесена та ціль, що відповідає
самому невигідному для нього результату.

12.3.3

Якщо в радіусі 200 метрів від вказанних Учасником координат на мапі не знаходиться
жодної дійсної цілі, учасник не отримує результату.

12.3.4

Кожен Учасник оголошує свою ціль(цілі) у письмовому вигляді та складає свою
декларацію згідно з TDC в місці, вказанному на брифінгу по завданню, до закінчення
часу, відведенного на декларування. При цьому в декларації мають бути чітко вказані
його прізвище та/або номер учасника. Якщо Учасник задекларував більшу кількість
цілей, ніж було дозволено, він не отримує результату.

12.3.5

Учасник, який бажає переглянути свою декларацію, може зробити наступну декларацію
у період оголошенного часу, при цьому він має чітко вказати час, щоб ії можна було
відрізнити від будь-якої його попередньої декларації.

12.3.6

Хронометрист закриє скриньку для декларацій чітко в момент закінчення часу для
декларацій і буде приймати піздні декларації, відмічаючи на них час декларування в
хвилинах та секундах. Покарання за піздню декларацію-100 пунктів по завданню за
кожну хвилину або частину хвилин запізнення.

12.3.7

Якщо декларація має бути заповнена до моменту взльоту (див. 9.19) і учасник змагань
не виконав цієї умови, то його дії не вважатимуться результативними.
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12.4 ОБМЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ
Учасник не мусить обирати ціль не зважаючи на обмеження з безпеки зазначених у
поясненнях до змагань.
Учасник, що нехтує цим правилом, не отримує результату.

12.5 МІШЕНЬ
12.5.1

Прямий хрест поблизу цілі або за означеними координатами. Коли мішень наявна, всі
вимірювання проводяться від мішені, а не від цілі. Учасник, що досягнув цілі в місці, де
була очікувана мішень, за відсутністю останньої має влучити в ціль.

12.5.2

Мішень мусить бути виготовлена з контрастно кольорового не слизького матеріалу у
формі прямокутного хреста. Розміри мають бути 10м x 10м x 1м$ завширшки.
Центральна точка має бути маркована хрестом, що візуалізується.

МАРКЕР
Маркери, що надаються організаторами, мають використовуватися як замінник
приземлення. Маркер-це стрічка, зроблена із нейлону з покриттям із щільністю менше
як 100 г/м2, 170 см в довжину, 10 см завширшки і обтяжений 70 г баласту. Учасник
відповідає за наявність необхідних маркерів до початку завдання. Маркер не може бути
змінений ні в який спосіб. Покарання за змінені чи неофіційні маркери – до 250 пунктів
по завданню.

ВИМОГА ВИДИМОСТІ МАРКЕРА
Усі маркери мають бути видимі в коші при зльоті. Призначений спостерігач може
поцікавитися щодо наявності маркерів у пілота, якщо маркерів не видно.

ЗВІЛЬНЕННЯ МАРКЕРА
Маркер має бути скинутий рукою, якщо гравітаційне відпущення маркера не
призначено на польотному брифінгу

ГРАВІТАЦІЙНЕ ВІДПУЩЕННЯ МАРКЕРА
При гравітаційному відпущенні маркера, до нього не має застосовуватися ніякий
горизонтальний по відношенню до кошу рух і гравітація має бути єдиною причиною
падіння маркера. Особа, що відпускає маркера має тримати розгорнутий маркер за
хвіст (необтяжену частину маркера) і відпустити хвіст маркера. Маркер має падати з
верхнього краю коша. Рука особи, що тримає хвіст маркера, не має бути поза кошем.
Покарання за мале порушення, що не призводить до переваги по змаганню: 50 пунктів.
У іншому випадку 50 метрів буде додано до результату учасника у найменш вигідному
напрямку. Маркер, що потрапив у залікову зону, зараховується з урахуванням
покарання.
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ВІЛЬНЕ ВІДПУЩЕННЯ МАРКЕРА
Маркер має бути повністю розгорнутий до звільнення. Ніякий механізм не може бути
застосований для надавання руху маркера. Особа, що звільняє маркер, мусить стояти
на підлозі коша.. Покарання за незначне порушення, що не несе перевагу у змаганні–
50 пунктів по завданню. В іншому віпадку-50 метрів буде додано до результату
учасника у найменш вигідному напрямку.

ВІДМІТКА
Точка на поверхні, що знаходиться вертикально знизу під обтяженою частиною
маркеру після його остаточної зупинки при падінні з кулі.

12.12 ЗАМІРЯНА ВІДМІТКА
12.12.1

Відмітка, що була заміряна будь-якою офіційною особою або спостерігачем.
Обов’язком команди супроводження є допомога спостерігачеві у знаходженні маркера
та вимірюванні його позиції. Спостерігач не мусить залишатися наодинці під час
пошуку маркера.

12.12.2

Вимірювання мають проводитись до найближчої точки обтяженої частини маркера

ВПЛИВ НА МАРКЕР
Ніхто окрім офіційно призначеного спостерігача не може торкатися маркера чи
впливати на його положення на землі.

12.14 ПЕРІОД ПОШУКУ
12.14.1

Учасник має означений термін часу від дійсного початку стартового періоду для пошуку
свого/своїх маркеру(ів).

12.14.2.

Рішення про те, що робити раніше: шукати маркер або підібрати Учасника, приймає
Учасник та його команда.

12.15 ЗАГУБЛЕНИЙ МАРКЕР
12.15.1

Маркер вважається загубленим, якщо він не знайдений і не знаходиться у
розпорядженні офіційних осіб і спостерігача у призначений термін часу, за винятком
якщо Директор (або спеціально делегований офіціал) не дозволить подовження цього
терміну, якщо є істотні причини сподіватися, що маркер(и) можуть бути знайдені.

12.15.2

Якщо маркер був раніше побачений на землі або падаючим на землю офіціальною
особою або спостерігачем, учаснику буде зараховано очікуваний результат, що
базується на найменш вигідному тлумаченні наявних свідчень,за умови, що маркер був
скинутий з висоти, що менше ніж 2000 фт AGL. В іншому випадку учасник буде
оцінюватися за його наступним марекром або точкою приземлення, що завжди йде
першим..

12.16 ЗАЛІКОВИЙ ПЕРІОД
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12.16.1

Як визначається на брифінгу Директором, заліковим періодом є проміжок часу, в який
ціль/мішень або залікова зона є дійсними.

12.16.2

Учасник отримає результат тільки у тому випадку, якщо його маркер знайдений або був
побачений у падінні офіціалом або спостерігачем в означений проміжок часу.
Відповідно учасник отримає результат, якщо його приземлення або його ж наступний
маркер буде знайдений у визначений проміжок часу або інформація логгера вказує на
те, що маркер був зкинутий вчасно.

12.16.3

Учасник, що не досяг залікової позиції у період пошуку, не отримує результату.

12.16.4

За всіх обставин залік опісля офіційного заходу сонця заборонено.

.
12.17 ЗАЛІКОВА ЗОНА
12.17.1

12.17.2

Зона або зони, що визначені Директором на польотному брифінгу, усередині яких може
бути досягнуто дійсної відмітки. Якщо у польотному завданні не вказано інше, межею
(зони) є внутрішній бік або кінець гравію дороги, внутрішній берег річки, або інша
визначена та позначена зона. Будь-яка обтяжена частина маркера, що знаходиться на
внутрішньому боці, буде зарахована.
Учаснику, що не досяг залікової позиції усередині залікової зони (зон), не буде
зараховано результат.
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РОЗДІЛ 13 – ПОКАРАННЯ
НЕСПОРТИВНА ПОВЕДІНКА (5.2.2.3)
ПОРУШУЮЧА ПРАВИЛА АБО НЕСПОРТИВНА ПОВЕДІНКА, ВКЛЮЧАЮЧИ НАВМИСНІ
СПРОБИ ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ, НАВМИСНИЙ ВПЛИВ НА ІНШИХ
УЧАСНИКІВ, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ, ВЖИВАННЯ ЗАБОРОНЕНИХ
ОБЛАДНАННЯ АБО ЗАБОРОНЕННИХ ПРЕПАРАТІВ, АБО ЗНАЧНІ ПОРУШЕННЯ
ПРАВИЛ, ЩО ПОВТОРЮЮТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, МАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ
ДИСКВАЛІФІКАЦІЮ ЗІ ЗМАГАНЬ.
13.2 НЕВИЗНАЧЕНІ ПОКАРАННЯ
13.2.1

Учасник, що порушує будь-яке правило, для якого покарання не є визначеним, може
бути покараний (відстанню, кутом або часом) відповідно до його результату або
відніманням пунктів.

13.2.2

Якщо не порушується безпека, а також не набувається переваг у змаганні, на перший
раз він може просто отримати попередження.

13.2.3

Учасника не може бути покарано за цим правилом, якщо його вже було покарано за
цим самим правилом у попередньому завданні, але він не був про це проінформований
до початку завдання, за виключенням послідовних завдань у тому ж самому польоті.

13.3 ПОРУШЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ
13.3.1

Коли обрані Учасником індивідуальна стартова точка, ціль або відмітка, або остаточне
приземлення порушують дистанційні обмеження у будь-який час, Учасник буде
покараний.

13.3.2

Якщо точка зльоту порушує природні встановлені межі, дистанційним порушенням є
відстань до найближчої коректної точки.

13.3.3

Якщо покарання стосується приземлення, що сталося заблизько до цілі/мішені або
відмітки, учасник отримує покарання виключно за найбільше порушення. Покарання
буде відхилено, якщо учасник зможе довести що він був не в змозі виконати маневр
впродовж 10 хвилин через слабкий вітер.

44

13.3.4

Результуюче покарання визначається:
a) у завданні Лікоть як збільшення або у завданні Кут зменшення результату, що
отримав учасник, на:
2 X ARCSIN [ПОРУШЕННЯ / ДИСТАНЦІЙНЕ ОБМЕЖЕННЯ]
б) у завданнях „Гонка до цілі” або „Максимальна площа”:
1 пункт покарання за кожен метр порушення.
в) в усіх інших завданнях:
Подвійне збільшення (або зменшення) результату учасника на розмір порушення.

13.4 ПУНКТИ ПОКАРАНЬ
13.4.1

Існують два види пунктів покарань: пункти по завданню і пункти по змаганням.

13.4.2

Пункти покарання по завданню віднімаються від результату за завдання учасника, що
не може бути зменшений нижче за нуль. Штрафні пункти по змаганню учасника також
віднімаються від рахунку за завдання і можуть зробити результат по завданню
від’ємного значення, який віднімається, в остаточному рахунку, із загальної суми
пунктів, отриманних протягом Змагань.

ДОКАЗИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
ВИДОБУВАННЯ І ДЕМОНСТРАЦІЯ ДОКАЗІВ БУДЬ-ЯКОГО СТВЕРДЖУВАНОГО
ПОРУШЕННЯ УЧАСНИКОМ ЗАВЖДИ ЛИШАЄТЬСЯ СПРАВОЮ ВИКЛЮЧНО
ОФІЦІЙНИХ ОСІБ. ПРАВИЛА НЕ ПОВИННІ БУТИ ПИСАНІ В ПОРЯДКУ, ЩО
ЗОБОВ’ЯЗУЄ УЧАСНИКА ДЕМОНСТРУВАТИ СВІДЧЕННЯ АБО АРГУМЕНТИ СВОЄЇ
ВІДПОВІДНОСТІ ПРАВИЛАМ АБО ЙОГО НЕВИННІСТЬ У ВИПАДКУ
СТВЕРДЖУВАНИХ ПОРУШЕНЬ.
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РОЗДІЛ 14 – ПІДРАХУНКИ

РЕЗУЛЬТАТ
14.1
Результатом учасника є результат, що досягнутий з урахуванням сумарного
покарання. Результат може бути відображений у метрах, квадратних кілометрах,
хвилинах або градусах з точністю у 2 десяткових знаків.

ДОБУТОК
14.2
Добутком учасника є кількість пунктів, що отримані у завданні, яка підраховується
застосуванням відповідних формул. Покарання по завданню або по змаганню
додається згідно з правилами.

14.3 ОПРИЛЮДНЕННЯ ПІДРАХУНКІВ
14.3.1

Добутки кожного завдання мусять бути оприлюднені на офіційній дошці об’яв
щонайшвидше.

14.3.2

Таблиця підрахунків по завданню мусить містити:
a. Назву змагань, зміст і час завдання, порядковий номер завдання, назву завдання
і посилання на правила.
б. Для кожного учасника його: ранг, ім’я і номер, результат, підрахунок, і, якщо є,
покарання, що вирізняються за типом покарання, посиланням на правило(а) і
коротким описом.
в. Фіксовані данні, що використовуються у формулах підрахунку (P, A, M, RM, W
AND SM) і контрольна сума.
г. Дата і час оприлюднення, номер версії, і підпис Директора.
д. Якщо оприлюднено більше ніж одну версію таблиць підрахунків для того ж
самого завдання, то повинні бути відмічені зміни від попереднього оприлюднення
і мають бути послідовно пронумеровані різні версії .
Таблиця підрахунків результатів буде мати наступний статус:
ПОПЕРЕДНІЙ

Попередній підрахунок оприлюднюється виключно для
інформування і не є підставою для відліку часу.

ОФІЦІЙНИЙ

Період часу для подання жалоб/протестів починається з часу
оприлюднення офіційних підрахунків.

ОСТАТОЧНІ

Офіційні підрахунки набувають статусу остаточних після
закінчення усіх стосовних до них періодів часу.

Жюри може вимагати коррегування результатів та/або штрафів до оголошення та
підписання остаточних результатів.
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14.3.4

Таблиця загальних підрахунків повинна містити:
a. назву змагань
б. для кожного учасника його: ранг, номер у змаганні і ім’я, загальний підрахунок і
підрахунки по завданням.
в. контрольні суми по завданням.

14.3.5

Загальні підрахунки є виключно інформаційними і не мають бути підписані.

14.4 КЛАСИФІКАЦІЯ
14.4.1

Учасники будуть розташовані згідно досягнених результатів, отриманіх у
відповідності до правил кожного завдання, після врахування усіх покарань, належних
даному результату. Учасники кваліфікуються у наступні групи по кожному
завданню:

Група A
Учасник, чий результат був виміряний, або врахований відповідно правилу
загублених маркерів.
Група B
Учасники, що літали у завданні, але не отримали результату. Вони отримають
рівну кількість пунктів по Третій Формулі, або поділять порівну пункти, підраховані з
використанням Другоїї Формули. Затосовується формула, яка дає більший результат.
Група C

Учасники, що не здійснили залікового зльоту або дискваліфіковані у змаганні, усі

отримують по нуль пунктів.
14.4.2

Після підрахунку пунктів із застосуванням відповідної формули, з них віднімаються
штрафні пункти для отримання кінцевого результату Учасника по завданню.
Остаточні результати Учасників будуть знову вишикувані перед оприлюдненням

14.5 ФОРМУЛА ПІДРАХУНКІВ
14.5.1

Кожному учаснику буде присуджено кількість пунктів відповідно до його досягнень.
Формула, що буде задіяна, залежить від місця учасника у класифікації по завданню.

14.5.2

Найліпшим результатом буде присудження 1000 пунктів до застосування пунктів
покарання.

14.5.3

Вища за результатами половина отримує добуток між 1000 і приблизно 500
пунктами, розрахованими по Формулі Один, пропорційно досягнутих результатів.

47

14.5.4

Нижня за результатами половина отримує добуток між приблизно 500 і 0 пунктами
по Формулі Один, у відповідності із їх положенням в таблиці результатів по
завданню.

14.5.5

ФОРМУЛА ОДИН (вища половина за досягненням)
1000 - [(1000 - SM)/(RM - W)] x (R - W)
ФОРМУЛА ДВА (нижня половина за досягненням)
1000 x (P + 1 - L)/P
ФОРМУЛА ТРИ (учасники з групи B)
1000 x [(P + 1 - A)/P] - 200
P=
M=
R=
RM =
L=
W=
A=
SM =

14.5.6

кількість учасників, що вступили у змагання.
P/2 (заокруглене до наступного вищого числа) (Середня Позиція)
результат учасника (метри, тощо) якщо з вищої половини.
результат, що отриманий учасником в Середній Позиції
кваліфікація учасника з нижньої половини.
переможний результат у завданні
кількість учасників у групі A
заокруглений добуток пунктів учасника Середньої Позиції, що підрахований
за Формулою Два.

якщо менш ніж половина учасників отримала результат
у завданні, застосовуються наступні зміни до визначень:
RM = найменьший результат у групі A
SM = заокруглений результат найнижчого в класифікації учасника з групи A,
підрахований за Формулою Два.
M = найнижчий в класифікації учасник групи A

14.5.7

У завданнях, де жоден з учасників не досяг результату, всі учасники з групи B
отримують добуток в 500 пунктів до застосування будь-яких покарань.

14.5.8

Пункти рахунку мають бути заокруглені до цілого числа.

14.6 ТОЧНІСТЬ
14.6.1 Результати повинні встановлюватись з найбільш можливою точністю.
14.6.2

Мають застосовуватись наступні стандарти:
Метод
вимірювання
стрічка / геодезичні
методи

Точність

Приклад
результату (м)

сантиметри

1.23

крокування

метри

236.00

координати
мапи

десятки метрів

1250.00

GPS

десятки метрів

1230.00

Будь-яка комбінація методів вимірювання призводить до найменшої точності застосованого методу
Якщо позиція відносно однакових координат може бути визначена більш точним
методом, то точніший метод має бути застосований.
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Результати за GPS підраховуються з точністю до 1 м і заокруглюються до десятків
метрів.
14.6.3

Результати будуть визнані однаковими, коли застосування вказаних вище методів
вимірювання дають однаковий добуток. Учасники, чиї результати співпадають,
отримають таку саму кількість пунктів, яку вони й отримали б, навіть якщо й не мали б
однакових результатів.

14.6.4

Висота, що використовується в змаганнях-це висота нескоригована GPS. Виключення
мають бути зазначені в Розділі ІІ.

14.7 ВИМІРЮВАННЯ
14.7.1

Вимірювання, що здійснюються вимірювальною командою, мають привілеї.

14.7.2

На відстанях до 200 м, повинні застосовуватися звичайні/прямі методи вимірювання.
Якщо є привід вірити, що вимірювання GPS мають більшу точність, ніж звичайні
методи, вимірювання пристрою GPS належить відповідно записати.

14.7.3

На відстанях до 200 м крокування не має застосовуватись.

14.7.4

Всі відмітки поза 200 м повинні бути зафіксовані за допомогою GPS. Якщо ціль вибрана
учасником, то координати цілі також мають бути зафіксовані за допомогою GPS

ОДНАКОВИЙ КІНЦЕВИЙ ДОБУТОК
Коли два учасника отримують однаковий загальний добуток у Змаганні, учасник, в
якого різниця між ліпшим і гіршим результатом менша, кваліфікується вище.
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РОЗДІЛ 15 - ЗАВДАННЯ
15.1 ПІЛОТ ОГОЛОШУЄ ЦІЛЬ
15.1.1

Учасник виконує спробу скинути маркер ближче до цілі, що власно їм обрана та
оголошена перед зльотом

15.1.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.

Час і місце оголошення (декларування)
кількість цілей, що дозволена
найменша та найбільша відстань цілі (цілей) від точки зльоту

15.1.3 Результатом є відстань від відмітки до найближчої дійсної оголошеної цілі. Найменший
результат є найліпшим.
____________________
15.2 ЦІЛЬ, ЩО ОГОЛОШЕНА СУДДЕЮ
15.2.1

Учасник виконує спробу скинути маркера ближче до встановленої цілі.

15.2.2

Відомості про завдання:
a.

місцезнаходження цілі/мішені

15.2.3 Результатом є відстань від відмітки до мішені або цілі. Найменший результат є найліпшим.
____________________
15.3 ВАЛЬС СУМНІВІВ
15.3.1

Учасник виконує спробу скинути маркер ближче до однієї з встановлених цілей.

15.3.2

Відомості про завдання:
a.

7.1.1

місцезнаходження кожної цілі/мішені

Результатом є відстань від відмітки до найближчої мішені, якщо наявна, або цілі.
Найменший результат є найліпшим.
___________________

15.4 ПРИЛІТ
15.4.1

Учасники мають відшукати власні ділянки зльоту і спробувати скинути маркера ближче
до встановленої цілі або мішені.

15.4.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.

15.4.3

місцезнаходження цілі/мішені
найменша і найбільша відстані від точки зльоту до цілі/мішені
дозволена кількість зльотів

Результатом є відстань від відмітки до мішені, якщо наявна, або цілі. Найменший
результат є найліпшим.

15.4.4 Може бути зроблена тільки одна залікова спроба (скиданння маркера або залікове
приземлення). Залікове приземлення належить оголосити як таке призначеному
спостерігачеві при першій нагоді.
___________________
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15.5 ЗАВДАННЯ, ЩО ВСТАНОВЛЕННЕ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ
15.5.1

Учасники виконують спробу скинути маркер ближче до цілі, що власно їм обрана та
оголошена під час польоту.

15.5.2

Відомості про завдання:
a.

найменша і найбільша відстані між попередньою відміткою та ціллю,

б.

що декларується
дозволена кількість цілей

15.5.3

Результатом є відстань від відмітки до найближчої дійсної оголошеної цілі. Найменший
результат є найліпшим.

15.5.4

Учасник повинен чітко записати ціль (цілі), що декларується, на попередньому маркері.
Якщо попереднього маркера не скинуто або на ньому не записано цілі або оголошено
цілей більш, ніж дозволено – учасник не отримує результату.
15.5.5 Як пересторога, у випадку якщо попередній маркер буде загублено, учасник
може особисто записати ціль, що передбачається, до Звіту спостерігача.
Йому буде підрахований добуток у випадку загублення маркера. Учасник
може зробити або переглянути оголошення цілі, що передбачається, у будьякий час до скидання попереднього маркера. Оголошення цілі
спостерігачеві вголос не мають впливу і не мають бути (спостерігачем)
записані.
____________________

15.6 ЗАЄЦЬ І ПСИ
15.6.1

Учасники мають переслідувати кулю зайця і спробувати скинути маркера ближче до
мішені, що викладена зайцем не далі двох метрів проти вітру від кошу після
приземлення.

15.6.2

Відомості про завдання:
a.
б.

опис кулі зайця
тривалість проміжку часу, що передбачається для польоту зайця

15.6.3

Результатом є відстань від відмітки до мішені. Найменший результат є найліпшим.

15.6.4

Відхилення від оголошеної тривалості часу польоту зайця не має бути підставою для
скарг.

15.6.5

Заєць може згасити оболонку після приземлення і забрати її з поля.

15.6.6

Заєць може розмістити транспарант, що звішується з кошу.
Учасники не повинні розміщувати ніякі транспаранти, що звішуються під кіш впродовж
цього завдання.
_______________

15.7 ПЕРЕСЛІДУВАННЯ КОРАБЛЯ
15.7.1

Учасники мають летіти до точки зльоту кулі зайця (корабля), слідувати за ним та
спробувати скинути маркер ближче до мішені, що викладена зайцем не далі двох
метрів проти вітру від кошу по приземленню.

15.7.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.
г.

опис кулі зайця
місцезнаходження точки зльоту кулі зайця
встановлений час зльоту кулі зайця.
тривалість проміжку часу, що передбачається для польоту зайця
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15.7.3

Результатом є відстань від відмітки до мішені. Найменший результат є найліпшим.

15.7.4

Якщо куля зайця не злетіла протягом 5 хвилин після встановленого часу, це завдання
вважається таким, що скасоване.

15.7.5

Відхилення від оголошеної тривалості часу польоту зайця не мусить бути підставою
для скарг.

15.7.6

Заєць може згасити оболонку після приземлення і забрати її з поля.

15.7.7

Заєць може розмістити транспарант, що звішується з кошу.
Учасники не повинні розміщувати ніякі транспаранти, що звішуються з кошу впродовж
цього завдання.
_________________

15.8 ПАМ’ЯТІ ҐОРДОНА БЕННЕТТА
15.8.1

Учасники виконують спробу скинути маркер всередині залікової зони (зон) поблизу
встановленої цілі.

15.8.2

Відомості про завдання:
a.
б.

розташування цілі/мішені
опис залікової зони (зон)

15.8.3 Результатом є відстань від відмітки до мішені, якщо наявна, або цілі. Найменший результат
є найліпшим.

__________________

15.9 РОЗРАХУНКОВА ШВИДКІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ
15.9.1

Учасники виконують спробу скинути маркер всередині залікової зони поблизу
встановленої цілі. Залікова зона (зони) мають унікальний проміжок часу, коли вони є
дійсними.

15.9.2

Відомості про завдання:
a.
б.

розташування цілі/мішені
опис залікової зони (зон) та час їхньоі дії.

15.9.3 Результатом є відстань від відмітки до мішені, якщо наявна, або цілі. Найменший результат
є найліпшим.
15.9.4

Учасник, який не зробив відмітки всередині залікової зони протягом часу її дії, не
отримує результату.
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____________________
15.10 ГОНКА ДО ЗОНИ
15.10.1

Учасники виконують спробу скинути маркера якнайшвидше всередині залікової зони

15.10.2

Відомості про завдання:
a.
б.

порядок вимірювання часу
опис залікової зони (зон)

15.10.3

Результатом є час, що пройшов між зльотом і скидуванням маркера. Найменший
результат є найліпшим.

15.10.4

Вимірювання часу закінчується у мить коли маркера звільнено, він падав, побачений
на землі спостерігачем або повернутий спостерігачеві в залежності від того, що відбулося
раніше. Спостерігач має бути певен що в нього є секундомір коли спостерігає це завдання.
____________________

15.11 ЛІКОТЬ
15.11.1

Учасники мають виконати спробу досягти найбільшої зміни напрямку польоту

15.11.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.

15.11.3

опис точок "A", "B" і "C"
найменша та найбільша відстані між "A", і "B"
найменша та найбільша відстані між " B ", і " C

Результатом є різниця між 180 градусами і кутом ABC. Найбільший результат є
найліпшим.
___________________

15.12 ОХОПЛЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПЛОЩІ
15.12.1

Учасники роблять спробу досягнути найбільшої площі трикутника "A", "B" і "C"

15.12.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.
г.

15.12.3

місцезнаходження точки "A"
метод визначення точки "B"
метод визначення точки " C "
опис залікової зони (зон)

Результатом є площа трикутника ABC. Найбільший результат є найліпшим.
___________________

15.13 НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ
15.13.1

Учасники роблять спробу скинути маркер найближче до Загальної Точки Зльоту, після
найкоротшого призначеного часу польоту

15.13.2

Відомості про завдання:
a.
б.

найкоротший призначений час
порядок вимірювання часу.

15.13.3

Результатом є відстань від відмітки до CLP. Найменший результат є найліпшим.

15.13.4

Заліковою позицією є відмітка, якщо спостерігач бачив зкидання маркера після
найкоротшого призначеного часу. У інших випадках заліковою відміткою буде місце
приземлення, якщо офіціали бачили кулю у повітрі після призначеного найкоротшого
часу.

15.13.5

Покарання у відношенні правила ЗВІЛЬНЕННЯ ЗЛЬОТНОЇ ЗОНИ є 100 пунктів за
хвилину або частину хвилини запізнення.
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15.13.6 Покарання за кожен дотик із землею у цьому завданні дорівнює 500
пунктам (по завданню).
___________________
15.14 НАЙКОРОТШИЙ ПОЛІТ
15.14.1

Учасники роблять спробу скинути маркера найближче до Загальної Точки Зльоту
всередині призначеної залікової зони (зон)

15.14.2

Відомості про завдання:
a.

опис залікової зони (зон)

Результатом є відстань від відмітки до CLP. Найменший результат є найліпшим.
____________________

15.15 НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ ПОДВІЙНОГО СКИДАННЯ
15.15.1

Учасники роблять спробу скинути два маркери якомога ближче один до одного у різних
залікових зонах.

15.15.2

Відомості про завдання:
a.

15.15.3

опис залікових зон.

Результатом є відстань між відмітками. Найменший результат є найліпшим.

Учасник не отримує результату, якщо один або обидва маркери поза заліковою зоною або
обидва маркери знаходяться у одній заліковій зоні.
____________________

15.16 НАЙБІЛЬША ВІДСТАНЬ ЗА ЧАС
15.16.1

Учасники мають спробувати скинути маркер подалі від Загальної Точки Зльоту (CLP),
за дозволений проміжок часу

15.16.2

Відомості про завдання:
a.
б.

15.16.3

найбільший призначений час
порядок вимірювання часу.

Результатом є відстань від відмітки до CLP. Набільший результат є найліпшим.

Якщо спостерігач не бачив звільнення маркера, падіння або на землі, або маркер не
потрапив йому до рук на протязі часу, що призначений, учасник не отримує результату.
____________________

15.17 НАЙБІЛЬША ВІДСТАНЬ
15.17.1

Учасники мають спробувати скинути маркер подалі від Загальної Точки Зльоту (CLP)
всередині залікової зони (зон)

15.17.2

Відомості про завдання:
a.

опис залікової зони (зон)
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Результатом є відстань від відмітки до CLP. Набільший результат є найліпшим.
___________________

15.18 НАЙБІЛЬША ВІДСТАНЬ ПОДВІЙНОГО СКИДАННЯ
15.18.1

Учасники пробують скинути два маркери якомога далі один від одного у заліковій зоні
(зонах).

15.18.2

Відомості про завдання:
a.

опис залікової зони (зон)

Результатом є відстань між відмітками. Набільший результат є найліпшим.
____________________

15.19 КУТ
15.19.1

Учасники мають виконати спробу досягти найбільшої зміни напрямку льоту від
напрямку, що встановлений. Зміною напрямку є кут проміж встановленим напрямком
та лінією “A-B”

15.19.2

Відомості про завдання:
a.
б.
c.

опис точок "A" і "B"
встановлений напрямок
найменша та найбільша відстані між "A" і "B"

Результатом є кут між напрямком, що встановлений та лінією "A-B" Найбільший результат є
найліпшим.
____________________
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ANNEX 1 - ABBREVIATION LIST
Rule
ref
7.1
7.2.
9.1

Abbr.

Rule

9.3
9.19
11.1
12.6
12.4
12.16
12.17
12.9
12.10

CTA
OFB
CLA
CLP
ILA
ILP
LO
T/O
LND
MKR
SRP
SCP
SCA
GMD
FMD

CONTEST AREA (CTA)
OUT OF BOUNDS (OFB)
COMMON LAUNCH AREA(S) (CLA)
COMMON LAUNCH POINT(S) (CLP)
INDIVIDUAL LAUNCH AREAS (ILA)
INDIVIDUAL LAUNCH POINT(S) (ILP)
LANDOWNER'S (LO) PERMISSION
TAKE-OFF (T/O) (S1 … etc.)
LANDINGS (LND)
MARKER (MKR)
SEARCH PERIOD (SRP)
SCORING PERIOD (SCP)
SCORING AREA (SCA)
GRAVITY MARKER DROP (GMD)
FREE MARKER DROP (FMD)

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20

PDG
JDG
HWZ
FIN
FON
HNH
WSD
GBM
CRT
RTA
ELB
LRN
MDT
SFL
MDD
XDT
XDI
XDD
ANG
BOX

PILOT DECLARED GOAL (PDG)
JUDGE DECLARED GOAL (JDG)
HESITATION WALTZ (HWZ)
FLY IN (FIN)
FLY ON (FON)
HARE AND HOUNDS (HNH)
WATERSHIP DOWN (WSD)
GORDON BENNETT MEMORIAL (GBM)
CALCULATED RATE OF APPROACH TASK (CRT)
RACE TO AN AREA (RTA)
ELBOW (ELB)
LAND RUN (LRN)
MINIMUM DISTANCE (MDT)
SHORTEST FLIGHT (SFL)
MINIMUM DISTANCE DOUBLE DROP (MDD)
MAXIMUM DISTANCE TIME (XDT)
MAXIMUM DISTANCE (XDI)
MAXIMUM DISTANCE DOUBLE DROP (XDD)
ANGLE (ANG)
BOX (BOX)

9.2.

MSA
TDS
WIS
FRF
GMF
TAS
TOS
GC
GL/TG
T
GB

Marker Scoring Area (MSA) (for AXMERG)
Task (data) sheet
Weather Information sheet
Flight Report Form
GPS Measuring Form
Task Score Sheet
Total Score Sheet
Ground Contact
Goal / Target
General Briefing
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ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ GPS ЛОГГЕРІВ
ЧАСТИНА I – ДЕТАЛІ ЗАХОДУ
I. 1 НАЗВА
Захід буде знаний як: ________________
I. 2 ДОЗВІЛ
ВИЩЕВКАЗАНИЙ ЗАХІД САНКЦІОНОВАНИЙ ФЕДЕРАЦІЄЮ ПОВІТРОПЛАВАННЯ УКРАЇНИ В
ЯКОСТІ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ.
I. 3 ОРГАНІЗАТОР ЗАХОДУ
Захід організовано: ________________________________________________________________
I. 4 ЛИСТУВАННЯ
Всі заявки і офіційна кореспонденція мають бути надіслані за адресами:
_____________________
I. 5

ПЕРСОНАЛ
Виконавчий директор заходу: ____________________
Спортивний Директор заходу: ____________________
Офіцер безпеки: __________________
Президент жюрі: __________________

I. 6 МІСЦЕ
Захід відбуватиметься в: _______________
I. 7 ДАТИ
Захід почнеться з ___________
Останній польотний день – _________________
Якщо мінімум завдань згідно правила 1.2 не буде виконано, у цьому випадку останнім льотним
днем буде _____________

I. 8 МОВА
ОФІЦІЙНИМИ МОВАМИ ЗАХОДУ ПОВИННІ БУТИ: УКРАЇНСЬКА, РОСІЙСЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА.
Друкований матеріал (наприклад Умови завдань, Метеорологічна інформація, і т.д.)
пропонується англійською мовою, а також додатково на українською та/або російською мовах.
Мова, що використовується усно під час брифінгів, повинна бути з числа названих (з
перекладом)
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I. 9 УЧАСТЬ
УЧАСТЬ У ЗАХОДІ ДОЗВОЛЕНА ВСІМ НАК, ЯКІ ДОТРИМУЮТЬСЯ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ
ТА ДАНИХ ПРАВИЛ.
I. 10 ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВОК
Дата закінчення прийому заявок на участь в Заході: ___________
I. 11 РИЗИК
Аеростат і інша власність учасника увесь час повинна знаходитись на його відповідальності.
Подаючи заявку на участь, учасник, тим самим, погоджується на відмову від усіх відшкодувань за
шкоду завдану йому самому і за пошкодження його власності.
I. 12 СТРАХУВАННЯ
Кожний аеростат буде застрахований проти всіх вимог третіми сторонами на суму не менше
35 000 Євро.
Польотна команда або пасажири повинні мати страхове покриття не менше 20 000 Євро на
особу. Учасник повинен подати документальне свідчення страховки, дійсне на період проведення
змагань, що поширюється на будь-який аеростат, на якому він може літати.
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ЧАСТИНА ДРУГА – ПОДРОБИЦІ ЗМАГАНЬ
II. 1 ЗОНА ЗМАГАНЬ
Мапи змагань надаються організаторами. Сітка мапи місцева, магнітна. Магнітна Північ
знаходиться на 3.5° на схід від Справжньої Півночі. Електрона версія мапи доступна до
Генерального Брифінгу. Місцева сітка мапи та її дані будуть сповіщені на Генеральному
Брифінгу.
Зоною змагань є площа, що відображена на мапі.
II. 2 ПОЗА МЕЖОЮ ЗОНИ ЗМАГАННЬ
Усі Заборонені Зони згідно п. ІІ. 3, якщо інше не повідомлено в умовах по завданню.
II. 3 ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНИХ ЗОН
Може бути змінено на Генеральному Брифінгу або пізніше.
II. 4 ЗАГАЛЬНА ЗЛІТНА ЗОНА (ЗОНИ)
Зони можуть бути оголошені на Генеральному Брифінгу
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II. 5 ЗАГАЛЬНА ТОЧКА ЗЛЬОТУ (ЗТЗ)
Головна Загальна Точка Зльоту _________________________________
II. 6 ДОЗВІЛ ЗЕМЛЕВЛАСНИКА
Згідно із Правилом 9.3 діє наступна вимога: місця загального користування як то парки, площі й
річкові береги, поля, що не обробляються вважаються місцями, для яких дозвіл на зліт та
приземлення не потрібні. Також зліт може проводитися з другорядних доріг або проїздів, якщо
оболонка лежить на суміжному полі, що прибране/не оброблене, і не завдає шкоди. Дорожній рух
не повинен блокуватися.
II. 7 ЗАСІВИ І СВІЙСЬКА ХУДОБА
Не застосовується.
II. 8 ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Застосовуються прийняті в Україні ПДР.
II. 9 ПОВІТРЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Авіаційна прикордонна зона – як описано у п ІІ. 2
II. 10 ПРОЦЕДУРА ВІДКЛИКУ (ЗАГАЛЬНЕ ПРИЗЕМЛЕННЯ)
Може бути застосовано. У таких випадках буде застосовуватися радіозв’язок на визначеній
частоті 122.25 MHz.
II. 11 ЦЕНТР ЦІЛІ
Центром перехрестя доріг вважатиметься місце перетинання центральних ліній доріг.
Директор може надавати графічне роз’яснення незвичайних цілей.
II. 12 ЦІЛІ, ЩО ОБРАНІ УЧАСНИКОМ
Наступні типи доріг не можуть бути використані у якості цілей, що обрані учасником:
Кольорова – перервиста чорна
Кольорова – неперервна чорна
Директором буде визначено Список Цілей, що можуть використовуватися Учасником
Ціль, що обрана Учасником, не має знаходитися:
А.
На забудованому терені;
Б.
Поза блакитною ЗЗ
В
ближче 200 м. від:
1. червоних заборонених зон
2. автостради чи будь-якої іншої дороги, оголошеної як така, що має статус
автостради; /позначені червоним/
3. лінії електромереж, що позначені на мапі змагань.
II. 13 РОЗТАШУВАННЯ ОФІЦІЙНОЇ ДОШКИ ОБ’ЯВ
Будуть оголошені на Генеральному Брифінгу.
II. 14 ЧАС СПІЛКУВАННЯ
Відповіді можуть оприлюднюватися у будь-який час. Часом листування буде вважатися час за 15
хвилин до часу брифінгу або за персональною домовленістю з Учасником.
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II. 15 ЧАС ОПРИЛЮДНЕННЯ У ОСТАННІЙ ЛЬОТНИЙ ДЕНЬ
щогодини починаючи від 10:00 ранку або за персональною домовленістю з Учасником
II. 16 ЛЬОТНА КОМАНДА
Не застосовується.
II. 17 ДЕТАЛІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИСУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ GPS
Згідно правила (6.8) та інструкції з використання.
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II. 18 ДЕТАЛІ ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ (години відпочинку)
Години між 23:00-06:00 та 12:00-15:30 місцевого часу не будуть вважатися часом подання скарг
та протестів
II. 19 РОЗМІР КУЛІ
Застосовується правило 3.3 як є – інші категорії не приймаються.
II. 20 ВИСОТА
У змаганнях буде використовуватися метод вимірювання висоти за показниками GPS.
II. 21 ВИСОТА ВИМІРІВ ПО ПРОЕКЦІЇ
Висота, нижче якої вимірювання будуть проводитися по проекції – 500 футів (152,4 м) над ціллю.
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ПРАВИЛА
РОЗДІЛ 1- ЦІЛІ
1.1

ЦІЛІ
Цілями заходу є:
- ВИЗНАЧЕННЯ ПІЛОТА-ПЕРЕМОЖЦЯ;
- СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПОВІТРОПЛАВАННЯ ШЛЯХОМ ПОРІВНЯННЯ
МОЖЛИВОСТЕЙ ПІЛОТІВ І КУЛЬ.
- ПОСИЛЕННЯ ДРУЖБИ СЕРЕД ПОВІТРОПЛАВЦІВ УСІХ КРАЇН.

1.2

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ

1.2.1

ПЕРЕМОЖЦЕМ СТАНЕ УЧАСНИК З НАЙВИЩИМ СУКУПНИМ ДОБУТКОМ
НАПРИКІНЦІ ЗАВДАНЬ.

1.2.2

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПОРТИВНОГО ЗАХОДУ ТАКИМ, ЩО ВІДБУВСЯ І ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ, ЯК МІНІМУМ ТРИ ЗАВДАННЯ ПОВИННІ БУТИ
ВИКОНАНІ НЕ МЕНШ ЯК У ДВОХ ОКРЕМИХ ПОЛЬОТАХ.

1.3

РОЗ’ЯСНЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

1.3.1
Shall and Must (Мусить, Належить, Повинен та їх граматичні форми) позначають, що
звернення є обов’язковим. Не виконання звичайно призводить до покарання, невигідного
тлумачення та інших несприятливих обставин.
1.3.2 Should (Має) – позначає, що звернення є порадою. Невиконання може призвести до
покарання, некорисного тлумачення та інших несприятливих обставин.
1.3.3
1.4

May (Може) використовується якщо звернення не є обов’язковим.
ДОКУМЕНТАЦІЯ
Наступна документація буде перевірена у кожного учасника, що реєструється
по прибутті на Змагання.
a. Свідоцтво пілота
б. Пілотська Книжка
в. Книжка Аеростату
г. Сертифікат льотної придатності
д. Сертифікат Реєстрації
е. Страховий Поліс
ж. Спортивна Ліцензія
з. Паспорт або документ, що посвідчує особу.
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РОЗДІЛ 2 - УМОВИ ВСТУПУ
2.1

УЧАСНИК ЗМАГАНЬ (ДАЛІ ЗА ТЕКСТОМ – „УЧАСНИК”)

2.1.1

ОСОБА, ВІКОМ ВІД 16 РОКІВ, ЩО ВИКОНАЛА УМОВИ ВСТУПУ І БЕРЕ УЧАСТЬ У
СПОРТИВНОМУ ЗМАГАННІ.

2.1.2

ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ЗАГАЛЬНОГО БРИФІНГУ СПОРТИВНОГО ЗМАГАННЯ БУДЬ-ЯКУ
ЗМІНУ УЧАСНИКА ЗАБОРОНЕНО.

2.2

ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ПРАВА (ПОВНОВАЖЕННЯ) УЧАСНИКА

2.2.1

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ УЧАСНИК
ПРЕДСТАВЛЯЄ ТОЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКЛУБ, ЯКИЙ ВИДАВ ЙОМУ СПОРТИВНУ
ЛІЦЕНЗІЮ ФАІ, АЛЕ ЗА УМОВИ, ЩО ВІН НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО МІЖНАРОДНОЇ
КОМАНДИ.

2.2.2

Якщо член льотного екіпажу і/або пасажир, що летить у кошу, брав попередньо участь
у будь-якому національному або міжнародному змаганні (заході) з повітроплавання, то
він має бути тієї ж самої національності, що й учасник змагань.

2.3

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
ПІЛОТА-КОМАНДИРА НАЛЕЖИТЬ УПОВНОВАЖИТИ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ
ПІЛОТА-КОМАНДИРА ВИЗНАЧЕНОГО ПІДКЛАСУ АЕРОСТАТІВ, ДЛЯ ЯКИХ ПРОВОДИТЬСЯ
ЗАХІД, ПРИНАЙМНІ ЗА 12 МІСЯЦІВ ДО ДАТИ ПОЧАТКУ ЗАХОДУ. ДО ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ
ПРИЙОМУ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ (У ЗАХОДІ) КОЖНИЙ ПІЛОТ-КОМАНДИР МУСИТЬ МАТИ
ЩОНАЙМЕНШЕ 50 ГОДИН НАЛЬОТУ ЯК ПІЛОТ-КОМАНДИР ЦЬОГО ПІДКЛАСУ АЕРОСТАТІВ.

2.4

СПОРТИВНА ЛІЦЕНЗІЯ
ВЛАСНИКУ ЛІЦЕНЗІЇ НАЛЕЖИТЬ ЇЇ ПІДПИСАТИ. ЦИМ ВІН ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЙОМУ
ВІДОМІ Й ЗРОЗУМІЛІ ПОЛОЖЕННЯ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ФАІ І ЩО ВІН
ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ ЇХ.

2.5

ВСТУП
Учасник має надати заповнену заявку, виконати умови організаторів до дати завершення
прийому заявок; крім тих випадків, коли організатори надають додаткові місця.

2.6

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
Учаснику, який не отримав підтвердження про його прийом до змагань протягом 7 (сім)
діб після дати завершення прийому заявок, слід надіслати організаторам відповідний запит.

2.7

ПРИЙНЯТТЯ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ, ПРАВИЛ ТА ПОЛОЖЕНЬ
ВІД УЧАСНИКІВ ВИМАГАЄТЬСЯ, ЩОБ ВОНИ ЗНАЛИ, РОЗУМІЛИ, ВИЗНАВАЛИ І
ДОТРИМУВАЛИСЬ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ТА ПРАВИЛ І ПОЛОЖЕНЬ, ЧИННИХ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ, І, ОТЖЕ, ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО СВОЄЮ УЧАСТЮ У
ЦЬОМУ ЗАХОДІ ВОНИ БЕЗУМОВНО І БЕЗЗАСТЕРЕЖНО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
ПРИЙНЯТТЯ І ВИЗНАННЯ ВКАЗАНИХ ПРАВИЛ. ВОНИ МАЮТЬ РОЗУМІТИ, ЩО
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ СВОЇ НАК І У ЗМАГАННЯХ МУСЯТЬ ДОТРИМУВАТИСЬ
СПОРТИВНОЇ ЕТИКИ І ДЕМОНСТРУВАТИ БЕЗДОГАННУ ПОВЕДІНКУ.

2.8

ВІДМОВА
Своєю участю в змаганнях учасник відмовляється від будь-яких дій
проти організаторів, проти власників будь-яких ділянок та, відповідно,
їх представників, співробітників і персоналу в разі завдання їм
учасником будь-яких збитків або шкоди внаслідок будь-якої дії або
бездіяльності з їх боку, або з боку інших учасників.
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2.9

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЩОДО ТРЕТІХ ОСІБ
Своєю участю в змаганнях учасник приймає на себе всю відповідальність за шкоду,
збитки або ушкодження, заподіяні ним або його екіпажем (командою) третій особі
або майну цієї третьої особи.

2.10 БЕЗПЕКА
Вважається, що всі метеозвіти чи прогнози, а також інша інформація
щодо безпеки або навігаційних аспектів складатимуться
щонайсумлінніше й подаватимуться далі до відома учасників. І хоча
керувати наповненням та злетом куль буде уповноважено офіціалів,
ніщо не стане применшувати відповідальності учасника за цим
розділом.
2.11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НА ПІЛОТІВ ПОКЛАДАЄТЬСЯ ПОВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ КУЛЬ НА УСІХ ФАЗАХ НАПОВНЕННЯ,
ЗЛЕТУ, ПОЛЬОТУ ТА ПРИЗЕМЛЕННЯ, Й ВОНИ МУСЯТЬ БУТИ ПЕВНІ,
ЩО ЇХ СПОРЯДЖЕННЯ, ЕКІПАЖ ТА ВЛАСНИЙ ФАХОВИЙ РІВЕНЬ
ВІДПОВІДАЮТЬ УМОВАМ ЗМАГАНЬ. ПРОТЯГОМ ЗМАГАНЬ УЧАСНИК
ВІДПОВІДАЄ ЗА УСІ ДІЇ СВОГО ЕКІПАЖУ (КОМАНДИ).
2.12

ПОВЕДІНКА
ВІД УЧАСНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ ЕКІПАЖІВ ВИМАГАЄТЬСЯ СПОРТИВНА
ПОВЕДІНКА ТА ДОТРИМАННЯ НАСТАНОВ ОФІЦІАЛЬНИХ ОСІБ.
ЗНЕВАЖЛИВА ПОВЕДІНКА ПРИЗВЕДЕ ДО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ З
БОКУ ДИРЕКТОРА ЗМАГАНЬ.
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РОЗДІЛ 3 - КВАЛІФІКАЦІЙНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО АЕРОСТАТІВ
3.1

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „АЕРОСТАТ”

3.1.1

АЕРОСТАТ – ПОВІТРЯНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ, ЩО Є ЛЕГШИМ НІЖ ПОВІТРЯ.
ВІЛЬНА ПОВІТРЯНА КУЛЯ – АЕРОСТАТ , ЩО СТАТИЧНО УТРИМУЄТЬСЯ У ПОВІТРІ
БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ РУШІЙНОЇ СИЛИ У ВИГЛЯДІ БУДЬ-ЯКОГО ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА.

3.1.2

ПІДКЛАС „АХ” – ВІЛЬНА ПОВІТРЯНА КУЛЯ, ПЛАВУЧІСТЬ ЯКІЙ ПРИДАЄТЬСЯ ЛИШЕ
НАГРІВАННЯМ ПОВІТРЯ. В ОБОЛОНЦІ КУЛІ НЕ МОЖЕ БУТИ ІНШОГО ГАЗУ, НІЖ
ПОВІТРЯ ТА ЗВИЧАЙНИХ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ.

3.1.3

Повітряні клапани, сконструйовані для обертання або надання кулі руху, у польоті їх
можна використовувати тільки після того, як усі завдання виконано. Штраф складає від
250 до 500 пунктів

3.2

ПАЛЬНЕ
Кожній кулі належить мати достатньо пального для завершення польоту
з відповідним запасом; брак пального при цьому не може бути
підставою для подання протесту.

3.3

ПРИЗНАЧЕННЯ АЕРОСТАТУ
Кожен учасник має вибрати собі кулю, на якій він літатиме протягом
змагань. Після початку першого польотного брифінгу заміна визначеної
кулі заборонена, крім випадків, передбачених цими правилами.
Максимальний розмір категорії AX8 (3000м3/105000фт3).

3.4

3.5

ЛЬОТНА ПРИДАТНІСТЬ
НА АЕРОСТАТИ, ЗАДІЯНІ У ЗМАГАННЯХ, НАЛЕЖИТЬ МАТИ ДІЙСНІ
РЕЄСТРАЦІЙНІ СВІДОЦТВА ТА ПОСВІДЧЕННЯ ЇХ ЛЬОТНОЇ
ПРИДАТНОСТІ, АБО ЗАМІСТЬ ОСТАННЬОГО – ТОТОЖНИЙ ДОКУМЕНТ,
ВИДАНИЙ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ОРГАНОМ.
ОРГАНІЗАТОРИ УПОВНОВАЖЕНІ НЕ ДОПУСТИТИ ДО ЗМАГАНЬ БУДЬЯКУ КУЛЮ, ЩО, НА ЇХ ДУМКУ, НЕ ВІДПОВІДАЄ ПРИПУСТИМИМ
НОРМАМ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ.
ПОШКОДЖЕННЯ

3.5.1

Якщо кулю ушкоджено протягом змагань, її можна лагодити. Пошкоджені частини
можна замінити або відремонтувати, за винятком цілої оболонки, яку замінюють лише
за згодою Директора.

3.5.2

Про будь-яке ушкодження кулі, що призвело до порушення її льотної придатності, має
бути повідомлено Директору до початку наступного завдання, та куля може злетіти
виключно після підтвердження усіх відновлень. Покарання – до 1000 пунктів по
змаганню.

3.6

АВТОМАТИЧНІ ПРИСТРОЇ КОНТРОЛЮ ЗА ПОЛЬОТОМ
ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ПРИЛАДУ, ЯКИЙ
ФУНКЦІОНУЄ ЯК АВТОМАТИЧНИЙ ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ПОЛЬОТУ,
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЇ ТАКОГО ПРИЛАДУ.

3.7

ВИСОТОМІР
Кожну кулю належить обладнати придатним до використання висотоміром.
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3.8

НОМЕРИ УЧАСНИКІВ
(Кожному учаснику) організатори надають по два транспаранти, які
належить закріпити ззовні на протилежних боках кошу під час
виконання польотних завдань. А також, на протилежних боках усіх
належних екіпажу авто мусить бути чітко видно номери учасника.

3.9

КІШ
За означенням „кіш” -це будь-яка кабіна для екіпажу або пасажирів
незважаючи на її конструкцію.

3.10 ПОШУК І ПІДБІР
3.10.1

Пошуковій команді забороняється наближатись до маркера їх учасника всередині будьякої ЗЗМ без дозволу офіційної особи.
Команді забороняється робити фіксоване маркування перехресть (дозволяється
тимчасове маркування, напр.. за допомогою паперу).

3.10.2

Всі транспортні засоби, використовуються для пошуку і підбору кулі, мусять мати на
собі номер учасника.

3.10.3

Ці транспортні засоби не слід залишати ближче, ніж за 100 м від цілі/мішені, визначеної
чи то Директором, чи то учасником.
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РОЗДІЛ 4 - ОФІЦІЙНІ ОСОБИ
4.1

ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ

4.1.1

ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ ПОВИНЕН ВІДПОВІДАТИ ЗА ВСЮ ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ ЗАГАЛОМ; ЙОМУ МАЮТЬ ДОПОМОГАТИ ЙОГО ЗАСТУПНИК ТА ОФІЦІЙНА
ОСОБА З ТЕХНІЧНИХ ПИТАНЬ. КАНДИДАТУРИ ДИРЕКТОРА ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКА
МАЮТЬ БУТИ СХВАЛЕНІ ФПУ.

4.1.2

ДИРЕКТОР ЗМАГАНЬ Є ВІДПОВІДАЛЬНИМ ЗА ВПРАВНЕ КЕРУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ
І СПРЯМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСІХ СЕГМЕНТІВ ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ
ЗМАГАНЬ, А ТАКОЖ ЗА ЇХ БЕЗПЕКУ. ЙОМУ НАЛЕЖИТЬ ПРИЙМАТИ ОПЕРАТИВНІ
РІШЕННЯ ЗГІДНО ІЗ ПОЛОЖЕННЯМИ СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ТА ПРАВИЛАМИ
ЗМАГАНЬ. ВІН МОЖЕ ПОКАРАТИ АБО ДИСКВАЛІФІКУВАТИ УЧАСНИКА ЗА
ПОВЕДІНКУ,ЩО НЕГІДНА УЧАСНИКА ЗМАГАНЬ АБО Є ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ. ВІН
МАЄ БРАТИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ МІЖНАРОДНОГО ЖЮРІ ТА, ПРИ ПОТРЕБІ,
СВІДЧИТИ.

4.1.3

У цих правилах слово „Директор” може також вживатись на позначення терміну
„Директор змагань”.

4.1.4

Пвноваження Директора змагань обмежуються діями, що стосуються замагань і
виключають будь-яку іншу діяльність, що не пов’язана зі змаганнями.

4.2
4.2.1

СТЮАРДИ
СТЮАРДИ Є РАДНИКАМИ ДИРЕКТОРА, ЩО ПИЛЬНУЮТЬ ЗА ХОДОМ ЗМАГАНЬ І
ЗВІТУЮТЬ ПРО БУДЬ-ЯКЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, НЕЧЕСНУ ПОВЕДІНКУ, АБО
ПОВЕДІНКУ, ЩО ЗАГРОЖУЄ БЕЗПЕЦІ ІНШИХ УЧАСНИКІВ ЧИ ГЛЯДАЧІВ, АБО
ЗАШКОДЖУЄ СПОРТУ.
ВОНИ ЗБИРАЮТЬ ФАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ПИТАНЬ, ЩО БУДУТЬ
РОЗГЛЯДАТИСЯ ЖЮРІ.

4.2.2

СТЮАРД НЕ МАЄ ВИКОНАВЧИХ ПРАВ. ВІН НЕ МУСИТЬ БУТИ ЧЛЕНОМ ОРГКОМІТЕТУ.
СТЮАРД МОЖЕ ВІДВІДУВАТИ ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО ЖЮРІ ЯК
СПОСТЕРІГАЧ АБО ДЛЯ СВІДЧЕНЬ.
4.3

ОБОВ’ЯЗКИ МІЖНАРОДНОГО ЖЮРІ

4.3.1

У ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЖУРІ - ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛ, ЇХ АРБІТРАЖ АБО
ТЛУМАЧЕННЯ. СКЛАД ЖЮРІ ОБИРАЄТЬСЯ НА ГЕНЕРАЛЬНОМУ БРИФІНГУ.

4.3.2

КРІМ ГОЛОВУВАННЯ НА ЗАСІДАННЯХ ЖЮРІ, ПРЕЗИДЕНТ МАЄ ПРАВО ЗАЖАДАТИ
ВІД ОРГАНІЗАТОРІВ ПІДКОРЯТИСЬ СПОРТИВНОМУ КОДЕКСОВІ ФАІ ТА
ОПРИЛЮДНЕНИМ ПРАВИЛАМ ТА НОРМАТИВАМ, ЩО ДІЮТЬ ПІД ЧАС ЦИХ
ЗМАГАНЬ. ЯКЩО Ж ОРГАНІЗАТОРИ ЦЬОГО НЕ РОБИТИМУТЬ, ПРЕЗИДЕНТ ЖЮРІ
МАЄ ПРАВО ПРИЗУПИНИТИ ЗМАГАННЯ ДО ВІДПОВІДНОЇ УХВАЛИ ЗАСІДАННЯ
ЖЮРІ.

4.3.3

ЖЮРІ МАЄ ПРАВО ПРИМУСОВО ЗАВЕРШИТИ ЗМАГАННЯ, ЯКЩО ОРГАНІЗАТОРИ
НЕ ПІДКОРЯТИМУТЬСЯ СПОРТИВНОМУ КОДЕКСОВІ ФАІ ТА ОПРИЛЮДНЕНИМ
ПРАВИЛАМ. ЖЮРІ МОЖЕ РЕКОМЕНДУВАТИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЕВІ ФАІ
ПОВЕРНУТИ УСІ ВНЕСКИ ЗА УЧАСТЬ.

4.3.4

КОЖНИЙ ЧЛЕН ЖЮРІ МУСИТЬ МАТИ ВИЧЕРПНІ ЗНАННЯ ВІДПОВІДНОГО
СПОРТИВНОГО КОДЕКСУ ТА ПРАВИЛ І НОРМАТИВІВ, ЧИННИХ ДЛЯ ЗМАГАННЯ.
ПРИНАЙМНІ ОДНОМУ ЧЛЕНОВІ ЖЮРІ НАЛЕЖИТЬ БУТИ ПРИСУТНІМ НА МІСЦІ ПІД
ЧАС ПОДІЙ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗМАГАННЯМ.
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4.4
4.4.1
4.4.2

ОФІЦЕР З БЕЗПЕКИ
КАНДИДАТУРА ОФІЦЕРА З БЕЗПЕКИ МАЄ БУТИ ПОГОДЖЕНА ФПУ.
ОФІЦЕР З БЕЗПЕКИ РАДИТЬ ДИРЕКТОРУ ЗМАГАНЬ З ПИТАНЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ТА ІНШИХ ЗАХОДІВ В МЕЖАХ ЗМАГАНЬ.
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ НЬОГО РОБОЧІ ПРОЦЕДУРИ ВИКЛАДЕНО
У ІНСТРУКЦІЇ ОФІЦЕРА З БЕЗПЕКИ.
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РОЗДІЛ 5 - СКАРГИ ТА ПРОТЕСТИ
5.1

ДОПОМОГА
УЧАСНИКУ, ЯКИЙ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З БУДЬ-ЯКОГО ПИТАННЯ,
ПЕРШ ЗА ВСЕ НАЛЕЖИТЬ ПОПРОСИТИ ВІДПОВІДАЛЬНУ ОФІЦІЙНУ
ОСОБУ НАДАТИ ЙОМУ ДОПОМОГУ. ВІН, УЧАСНИК, МОЖЕ ЗАЖАДАТИ,
ЩОБ ПЕРЕВІРИЛИ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТ ТА ДОБУТОК, АБО ПОЯСНИЛИ
ПРИНЦИП ПІДРАХУНКІВ.

5.2

СКАРГА

5.2.1

МЕТА СКАРГИ – ДОМОГТИСЬ ВИПРАВЛЕННЯ БЕЗ ПОДАВАННЯ ОФІЦІЙНОГО
ПРОТЕСТУ.

5.2.2

СКАРГА – ЦЕ ВИМОГА УЧАСНИКА ДО ДИРЕКТОРА ПРОВЕСТИ СЛІДСТВО У СПРАВІ
АБО ПИТАННІ ЩОДО ЯКОЇ УЧАСНИК МАЄ НЕЗГОДУ.

5.2.3

ОФІЦІЙНУ СКАРГУ ПОДАЮТЬ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ ВІДПОВІДЬ ТАКОЖ БУДЕ
ОТРИМАНА У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ.

5.2.4

СКАРГУ УЧАСНИК ПОВИНЕН ВРУЧИТИ АБО ПЕРЕДАТИ ДИРЕКТОРУ ЗМАГАНЬ АБО
ПРИЗНАЧЕНОМУ НИМ ОФІЦІАЛУ, ЯКИЙ ПІДТВЕРДИТЬ ФАКТ ОТРИМАННЯ ТА
ЗАЗНАЧИТЬ ЧАС ОТРИМАННЯ.

5.3

ВЗАЄМОДІЯ ПРИ СПІЛКУВАННІ
ВІДПОВІДІ НА СКАРГИ ВИВІШУВАТИМУТЬСЯ НА ОФІЦІЙНІЙ ДОШЦІ ОБ’ЯВ У
ВИЗНАЧЕНИЙ ЧАС, ПРО ЯКИЙ ДИРЕКТОР ПОВІДОМЛЯТИМЕ ЗАЗДАЛЕГІДЬ.

5.4

ОПРИЛЮДНЕННЯ
ДИРЕКТОР НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД МОЖЕ ОПРИЛЮДНИТИ ТЕКСТ БУДЬ-ЯКОЇ
ОФІЦІЙНОЇ СКАРГИ РАЗОМ ІЗ ВІДПОВІДДЮ. А ЯКЩО УЧАСНИК ВИМАГАТИМЕ
ЦЬОГО, ТО ВІН – МУСИТЬ ЦЕ ЗРОБИТИ.

5.5

ПРОТЕСТ

5.5.1

ЯКЩО УЧАСНИК НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ВИСНОВКОМ, ВИКЛАДЕНИМ У ВІДПОВІДІ
НА ЙОГО СКАРГУ, ПОДАНУ ПРОТЯГОМ ЗМАГАНЬ, ТО ВІН МАЄ ПРАВО НА
ПОДАННЯ ПРОТЕСТУ

5.5.2

ЗАЯВИ ПРО НАМІР ТА САМІ ПРОТЕСТИ ІЗ ЗБОРАМИ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ
УЧАСНИКОМ ДИРЕКТОРУ АБО ПРИЗНАЧЕНОМУ ОСТАННІМ ОФІЦІАЛУ, ЯКИЙ
ПІДТВЕРДИТЬ ПРИЙОМ ТА ЗАФІКСУЄ ЧАС ПРИЙОМУ ЗАЯВИ.

5.5.3

УЧАСНИК, ЩО ПОДАВ ПРОТЕСТ, МАЄ ПРАВО УСНО ВИКЛАСТИ СУТЬ СПРАВИ
ЖЮРІ. НА ВІДПОВІДНОМУ ЗАСІДАННІ ЖЮРІ. ЙОМУ В ЦЬОМУ МОЖУТЬ
ДОПОМАГАТИ ПЕРЕКЛАДАЧ АБО РАДНИК, ВИБРАНІ НИМ САМОСТІЙНО.

5.5.4

ТЕКСТИ УСІХ ПРОТЕСТІВ ТА УХВАЛ ЖЮРІ ВИВІШУВАТИМУТЬСЯ НА ОФІЦІЙНІЙ
ДОШЦІ ОБ’ЯВ

5.6

ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ

5.6.1 ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ ДЛЯ СКАРГ
5.6.1.1

СКАРГУ НАЛЕЖИТЬ ПОДАТИ ЯКОМОГА ШВИДШЕ ПО ЗАКІНЧЕННІ ПОДІЙ, ЯКА
СТАЛО ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКАРГИ. ТАКА СКАРГА МУСИТЬ БУТИ СТАРАННО
РОЗГЛЯНУТА.

5.6.1.2

Скарги з підрахунків треба подати Директору змагань впродовж восьми годин з
моменту оприлюднення офіційних добутків за завданням. Години відпочинку, що
визначені у Подробицях Змагань, нехтуватимуться при визначенні часових обмежень.
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5.6.1.3

Оприлюднення нового викладу офіційних добутків тільки подовжить час подання
скарги.

5.6.2 ОБМЕЖЕННЯ ЧАСУ ДЛЯ ПРОТЕСТІВ
5.6.2.1

УЧАСНИКУ, ЩО СКЛАДАЄ ПРОТЕСТ, НАЛЕЖИТЬ ПРОТЯГОМ ОДНІЄЇ ГОДИНИ З
МОМЕНТУ ВІДПОВІДІ НА ЙОГО СКАРГУ, ЗАЯВИТИ ДИРЕКТОРУ ЗМАГАНЬ ПРО
НАМІР ПРОТЕСТУВАТИ.

5.6.2.2

ПРОТЯГОМ 8 ГОДИН З МОМЕНТУ ВІДПОВІДІ НА ЙОГО СКАРГУ УЧАСНИК ПОДАЄ
ПИСЬМОВИЙ ПРОТЕСТ (зг. п. І. 9). ІЗ ОДНОЧАСНОЮ СПЛАТОЮ ЗБОРУ ЗА
ПРОТЕСТ. Години відпочинку, що визначені у Подробицях змагань, будуть
ігноруватися при застосуванні обмежень часу.

5.6.3 СКОРОЧЕННЯ ЧАСОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ СКАРГ І ПРОТЕСТІВ
5.6.3.1

СКАРГИ ЩОДО ПІДРАХУНКІВ АБО З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРИЧИН, ЩО ПОДАЮТЬСЯ
У ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗМАГАНЬ АБО ПІЗНІШЕ, НАЛЕЖИТЬ НАДАТИ ПРОТЯГОМ
ОДНІЄЇ ГОДИНИ З МОМЕНТУ ОПРИЛЮДНЕННЯ ОФІЦІЙНИХ ДОБУТКІВ.

5.6.3.2

ПРОТЕСТИ, ПОДАНІ У ОСТАННІЙ ДЕНЬ ЗМАГАНЬ АБО ПІЗНІШЕ, мають бути подані
ПРОТЯГОМ ГОДИНИ.

5.6.3.3

Директор оголошує час оприлюднення добутків по усіх завданнях у останній день
польотів.

5.6.3.4

Часові обмеження, застосовувані до добутків, оприлюднених після 13:00 дня , що
передує останньому польотному дню, також скорочуватимуться до однієї години або
після останнього польотного дня.

5.7

ОПРАЦЮВАННЯ ПРОТЕСТІВ

5.7.1

ДИРЕКТОР МУСИТЬ ПОДАТИ БУДЬ-ЯКИЙ ПРОТЕСТ ПРЕЗИДЕНТУ ЖЮРІ БЕЗ
НАЙМЕНШОЇ ЗАТРИМКИ, А ОСТАННІЙ СКЛИКАЄ ЗАСІДАННЯ МІЖНАРОДНОГО
ЖЮРІ ПРОТЯГОМ 24 ГОДИН ВІД МОМЕНТУ ОТРИМАННЯ ПРОТЕСТУ.

5.7.2

ЖЮРІ ВИСЛУХОВУЄ ОБИДВІ СТОРОНИ У ОПРОТЕСТОВУВАНІЙ СПРАВІ,
ЗАСТОСОВУЮЧИ ВІДПОВІДНІ НОРМИ ФАІ ТА ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ.

5.7.3

ПРЕЗИДЕНТ ЖЮРІ ПИСЬМОВО ЗВІТУЄ ДИРЕКТОРУ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ УХВАЛИ ТА
ПІДСУМКОМ СЛУХАННЯ ВІДПОВІДНИХ СПРАВ БЕЗ ЗАТРИМОК, А ОСТАННІЙ ЦЕЙ
ЗВІТ ОПРИЛЮДНЮЄ.

5.8

УХВАЛА ДОБУТКІВ ЖЮРІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПРИЗАМИ

5.8.1

ДОБУТКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗМАГАНЬ УВАЖАТИМУТЬСЯ ОСТАТОЧНИМИ ЛИШЕ
ПО РОЗГЛЯДУ ЖЮРІ УСІХ ПРОТЕСТІВ ТА СКЛАДЕННІ ОСТАННІМ СВОЇХ
ПОВНОВАЖЕНЬ. ОСТАТОЧНІ ДОБУТКИ МУСИТЬ ОПРИЛЮДНЮВАТИСЬ ДО
НАГОРОДЖЕННЯ.

5.8.2

Жюрі має підтвердити та підписати остаточні здобутки перш ніж вони будуть
опрелюднені.
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ОФІЦІЙНА ДОШКА ОБ’ЯВ
На загальному брифінгу Директор оголошує місце, де
розташовуватиметься ОДО. На ній має бути напис „ОФІЦІЙНА ДОШКА
ОБ’ЯВ”, а також має бути достатньо місця для оприлюднення усіх
результатів, добутків, відповідей на скарги та протести, а також іншої
офіційної інформації, що безпосередньо стосується змагань. Уся
друкована інформація (що розміщатиметься на ОДО) має бути
підписана і мати дату та час оприлюднення.
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РОЗДІЛ 6 – ЛОГЕРИ GPS
6.1

ЛОГЕРИ GPS
GPS логер є пристроем, що записуе шлях (трек) та висоту кулі. Точка треку у цому
запису визначае місцезнаходження (висота/широта), висоту (барометричну або GPS) і
має відмітку часу. Пристрої, що уможливлюють введення даних учасником, також
можливі у використанні в залежності від типу логера.

6.2

ОПЕРУВАННЯ З ЛОГЕРОМ

6.2.1

Логер видається учаснику разом з маркерами під час брифінгу. Додаткові правила
оперування з логером подані у розділі ІІ.

6.2.2

Учаснику належить взяти логер із сбою по закінченні брифінгу, вмикнути його і до
зльоту приладнати його до оболонки у належному місці

6.2.3

Після приземлення учаснику належить відкріпити логер, вимкнути його та повернути у
центр змагань

6.2.4

Учаснику ні в який час не дозвляеться відкривати чи впливати на логер чи його фунції,
якщ він спеціально не проінструктований Дирекором.

6.3

ЗВІТ ПО ПОЛЬОТУ

6.3.1

Звіт по польоту (FRF), що містить в собі місця та час зльоту/приземлення, приблизні
результати завдань, зауваження землевласників та іншу необхідну інформацію має
бути заповнений та підписаний учасником.

6.3.2

Учасник має повернути:
- Звіт по польоту;
- Логер(и);
- Усі маркери, що не використані

6.4

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Учасник відповідає за усі пошкодження або втрату логера від часу
отримання до його повернення.

6.5

ХИБИ У ЗАПИСУ ЛОГЕРА

6.5.1

У випадку, якщо запис трека є непридатним, офіційні особи можуть просити учасника
надати GPS-обладнання, що може бути в його розпорядженні, для співставлення
загубленої інформації трека.

6.5.2

У випадку, якщо обидва трека – офійний та учасника не містять необхідною для
встановлення результату інформації, учасник не отримує результату, що базується на
точках треку. Відповідно, учасник зацікавлений мати у себе GPS, що фіксує придатну
для підрахунків інформацію треку (місце, висота та час) і використовує такі ж
налаштування (проміжок часу т.ін.), що й офіційний логер.

6.5.3

Електронна відмітка з GPS учасника буде використана лише у випадку, якщо це
обладнання було перевірено Директором до польоту. У іншому випадку учасник буде
кваліфікований по найближчій відмітці або приземленню, що з них є ліпшим.
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РОЗДІЛ 7 - МАПИ
7.1

ЗОНА ЗМАГАНЬ
Під зоною змагань розуміється зона , позначена межами на офіційній мапі змагань, і
оприлюднена при відкриті заходу. Завдання не встановлюються і результати не
замірюються за межами цієї зони.

7.2

”ПОЗА ЗОНОЮ ЗМАГАНЬ”
Директор Змагань може визначити окремі ділянки зони змагань, що знаходяться за
межами зони змагань. Зліт та залікове приземлення у цих зонах заборонені – як
наслідок учасник не отримає результат у відповідних завденнях. Цілі, що
задекларовані у зонах «поза межою» не є дійсні. Учасник не взмозі отримати залікову
відмітку, залікову точку треку або результат на площах або у просторі «поза зоною».

7.3

ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ

7.3.1

Директор може визначити повітряні і наземні ділянки як заборонені для змагальних
цілей. Відмітка або точка треку усередині червоної, жовтої або блакитної ЗЗ є
заліковою, якщо ця зона не оголошена як «поза межою». Межі цих зон і, якщо
встановлено обмеження повітряного простору, верхня та/або нижня межа в
футах/метрах над рівнем моря (MSL) повинні бути письмово оприлюднені для кожної
забороненої зони.

7.3.2

Круглі заборонені зони мають визначатися координатами центра і радіусом в метрах.
Заборонені зони з природними межами повинні бути відмічені на копіях мапи змагань,
що вручаються кожному пілоту індивідуально.

7.3.3

Існує три різновиди заборонених зон: Червона, Жовта і Блакитна.

7.3.4

Червона заборонена зона – обмежує використання повітряного простору і повинна
включати верхнє обмеження висоти, нижче якого Учаснику не належить літати.

7.3.5

Жовта заборонена зона – обмежує території, де не дозволяються зльоти і
приземлення.

7.3.6

Блакитна заборонена зона – обмежує використання повітряного простору і включає
нижнє обмеження по висоті, вище якого Учаснику не належить літати.

7.4

ДІЮЧІ ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ
На кожному брифінгу по завданню оголошується, чи є заборонені зони діючими чи не
діючими для змагальних цілей в цьому польоті. При цьому не обов’язково описувати їх
робочу активність або статус для інших авіаційних цілей.

7.5

ПОРУШЕННЯ ЗАБОРОНЕНОЇ ЗОНИ
Учасник, що порушує умови діючої забороненої зони, карається до 1000 пунктів по
змаганню, в залежності від серйозності порушення.

7.6

МАПИ

Учасник зобов’язаний мати мапу змагань в кошу. Усі оголошені заборонені зони,
незалежно від того, чи діють вони в даному завданні, і всі зони поза межами змагань»,
мають бути ясно і точно відмічені на цих мапах. Учасник також повинен мати мапу
аеронавігаційних обмежень, якщо ці обмеження не нанесені на мапу змагань.
Учасник, що порушить це правило, не допускається до здійснення польоту по даному завданню,
або, якщо він уже злетів, карається штрафом до 250 пунктів по змаганню.
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7.7

ЗЕМЛЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ПЛОСКОЮ
При підрахунку результатів земля вважається плоскою. Обчислення, підставою яких є
мапи змагань, вважаються точними.

7.8

КООРДИНАТИ МАПИ
Для позначення точки на мапі змагань повинні використовуватися восьмизначні
координати. Першими чотирма цифрами позначається захід/схід, другими чотирма
цифрами – південь/північ. (На Схід перш ніж на Північ). При декларуванні цілей, раніше
обраних Директором змагань, дозволяється використання їх 3-х значного означення.і

7.9

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ГРАДУЮВАННЮ
Якщо не зазначено по-іншому, то напрямки виражаються в градусах до магнітної
півночі.
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РОЗДІЛ 8 - ПРОГРАМА І БРИФІНГИ
8.1

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Змагання складаються із серії завдань. Кількість і частота завдань і періодів відпочинку
визначаються Директором. На першому брифінгу по завданню, в день, що передує
запланованому останньому польотному дню, Директор має оголосити польотну
програму, що залишилася.

8.2
ЗАЛІКОВЕ ЗАВДАННЯ
8.2.1 ЗАЛІКОВЕ ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ – ЦЕ ЗАВДАННЯ У ЯКОМУ ВСІМ
УЧАСНИКАМ БУЛА ДАНА ОДНАКОВА МОЖЛИВІСТЬ ЗРОБИТИ
НАЛЕЖНИЙ СТАРТ, ЯКЩО ТІЛЬКИ ВОНИ НЕ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД
ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ АБО НЕ БУЛИ ДИСКВАЛІФІКОВАНІ
8.2.2 Директор має право відмінити завдання (одне або більше) з питань
безпеки у будь-який момент до оприлюднення результатів по завданню.
8.3

ВИБІР ЗАВДАНЬ
Директор повинен вибрати завдання з тих, що описані в частині 15. Деякі завдання
можуть задаватися декілька раз, інші можуть не задаватися взагалі.

8.4

ПОЛІТ З КІЛЬКОМА ЗАВДАННЯМИ

8.4.1

Директор може встановити більше одного завдання для виконання в одному польоті.
Пункти по завданню будуть підраховуватися окремо, максимальна кількість – 1000
пунктів по завданню до нарахування покарань. Комбінація завдань має сприяти
можливості виграти кожне завдання незалежно одне від одного.

8.4.2

Якщо не зазначено по іншому, то завдання в польоті з кількома завданнями повинні
виконуватися в порядку, вказаному в інформації по завданню, покарання – до 1000
пунктів по кожному завданню.

8.4.3

У випадку, коли використовуються маркери, скидання маркера позначає закінчення
виконання цього завдання і початок наступного, якщо задано.

8.4.4

Учасники, що не досягли Зони Вимірювання Маркерів або вирішили не скидати
маркер(и), або кваліфікуються за точками треку, вважаються такими, що виконують
наступні завдання якщо вони перетинули межеву лінію (ділянку, лінію сітки, кут, т.ін.)
або граничний час наступного завдання.

8.4.5

Якщо електронні відмітки застосовуються для визначення точки переходу від одного
завдання до іншого, то їхні повноваження описується в Розділі ІІ та/або на
Генеральному Бриіфнгу.

8.4.6

Покарання відносно зльотів звичайно застосовуються до першого завдання. Покарання
відносно приземлення звичайно застосовуються до останнього завдання. Інші
покарання мають застосовуються до завдання , в якому відбулося порушення, якщо ж
це не можливо, – покарання розділяються порівну на більш ніж одне, або всі завдання.

8.4.7

Якщо інакше не вказано в інформації по завданню, то мінімальна відстань від точки
зльоту до цілі або мішені відноситься також і до всіх інших цілей і мішеней в даному
польоті.

8.4.8

Порядок маркерів. Якщо не використовуються точки треку, то в інформації по завданню
для кожного завдання повинен бути визначений колір маркера(ів), який повинен бути
скинуто. Якщо це не несе за собою переваги у змаганні, то штраф за скидання маркера
не того кольору становить 25 пунктів по завданню. Якщо зкинуто більш маркерів, ніж
призначено у завданні, учасник оцінюється по точці треку.
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8.5

ЗМІНА ПРАВИЛ

8.5.1

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ КОНКРЕТНОГО ЗАХОДУ НЕ ПОВИННІ СУПЕРЕЧИТИ
СПОРТИВНОМУ КОДЕКСУ. ВОНИ ПОВИННІ БУТИ ПОПЕРЕДНЬО ЗАТВЕРДЖЕНІ В
БЮРО ФЕДЕРАЦІЇ ПОВІТРОПЛАВАННЯ УКРАЇНИ І ПІСЛЯ ЦЬОГО НЕ МОЖУТЬ БУТИ
ЗМІНЕНІ.

8.5.2

Правила по виконанню завдань частини 15 визначаються як варіативні, зміни в них
можна робити без санкції.

8.5.3

Зміни до правил виконання завдань повинні бути доведені особисто до кожного
Учасника в письмовому вигляді.

8.6

ЗАГАЛЬНИЙ БРИФІНГ
ЗАГАЛЬНИЙ БРИФІНГ З ГОЛОВНИХ ЗАПИТАНЬ ЗМАГАНЬ ПОВИНЕН БУТИ
ПРОВЕДЕНИЙ ПЕРЕД ЇХ ПОЧАТКОМ. ПРИСУТНІСТЬ НА ЗАГАЛЬНОМУ БРИФІНГУ Є
ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ, СПОСТЕРІГАЧІВ ТА ІНШИХ ОФІЦІЙНИХ
ОСІБ. ОФІЦІЙНИЙ СПИСОК УЧАСНИКІВ МАЄ БУТИ СКЛАДЕНИЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПЕРЕКЛИКУ НА ЗАГАЛЬНОМУ БРИФІНГУ І ПОВИНЕН БУТИ ОПУБЛІКОВАНИЙ, ПО
МОЖЛИВОСТІ, ОДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО БРИФІНГУ, АЛЕ НЕ
ПІЗНІШЕ ПЕРШОГО БРИФІНГА ПО ЗАВДАННЮ. ЯКЩО ІСНУЮТЬ ПОВАЖНІ
ПРИЧИНИ, ЗАЯВКА ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ МОЖЕ БУТИ ПРИЙНЯТА ДИРЕКТОРОМ І
УЗГОДЖЕНА З ЖУРІ, АЛЕ НЕ ПІЗНІШЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПЕРШИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

8.7

БРИФІНГ ПО ЗАВДАННЮ

8.7.1

Брифінги по завданню проводяться Директором у час, вказаний на офіційній дошці
об’яв. Можуть бути використані альтернативні методи, які зазначено в GB. На
брифінгах наступна інформація подається усно, письмовим циркуляром або за
допомогою оголошень:
a. метеорологічна інформація
б. інформація про повітряний рух і безпеку (при необхідності)
в. умови завдання

8.7.2

У випадку поширення письмової інформації Учасникам має бути надано п’ять хвилин
для її вивчення, перш ніж брифінг буде продовжено.

8.8

УМОВИ ЗАВДАННЯ

8.8.1

На брифінгах по завданню до Учасників повинна бути доведена інформація по
завданню, бажано у письмовому вигляді. Вона повинна містити польотні дані, що
відносяться до всіх завдань, і дані по окремому завданню.

8.8.2

Польотні дані:
a.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.

8.8.3

дата,
офіційний схід / захід сонця
діючі заборонені зони
ділянка зльоту
стартовий період
попередній час і місце проведення наступного брифінга
політ соло (якщо застосовується)
період пошуку маркерів

Дані по окремому завданню:
a.
б.
в.
г.
д.

кольор маркера(ів), якщо використовуються
порядок виконання завдання/скидання маркерів (якщо не звичайний)
спосіб скидання (якщо задано гравітаційне скидання)
Зона Вимірювання Маркерів (ЗЗМ)
заліковий період (якщо встановлено), залікова зона та/або повітряний простір
(якщо встановлена)
е. дані по завданню в якості правил виконання завдання
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8.9

ДОДАТКОВИЙ БРИФІНГ
При необхідності оголосити Учасникам в районі загального старту додаткову або
виправлену інформацію, на сигнальному пункті піднімається рожевий прапорець.
Учасник має прибути сам або відправити відповідального члена екіпажу до сигнального
пункту.
Інформація подається усно також може бути передбачена письмова копія. Вважається,
що всі учасники приділили достатню увагу оголошеній інформації. Офіційна особа
також може поширити письмове повідомлення серед всіх Учасників і отримати підпис
кожного учасника або члена команди.

8.10

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ЗАВДАННІ
Учасник буде вважатися заявленим до виконання завдання, якщо він назвав своє
прізвище або номер на переклику під час брифінгу по завданню. Можливе
застосування іншіх методів обліку учасників.

8.11

ВСТУП У ЗМАГАННЯ З ЗАПІЗНЕННЯМ

8.11.1

Учасник може зробити заявку на участь в завданні із запізненням. Така заявка
подається біля сигнального пункту і при цьому, якщо заявка робиться за 5 хв. до
початку стартового періоду, учасник карається штрафом в 50 пунктів по завданню,
якщо пізніше – 100 штрафних пунктів по завданню. Офіційні представники не
зобов’язані проводити персональний брифінг, за винятком подання інформації по
повітряному руху, а також інформації з питань безпеки та заборонених зон.

8.11.2

В завданнях, де Учасники самі обирають місце старту, заявки, що спізнилися, повинні
подаватися у Центр Змагань.

8.12 ОФІЦІЙНИЙ ЧАС
Офіційний час – це час GPS, з поправкою на місцевий час.

78

РОЗДІЛ 9 - ПРОЦЕДУРИ ЗЛЬОТУ
9.1

СПІЛЬНА ЗОНА(И) ЗЛЬОТУ

9.1.1

Одна або більше ділянок, визначені організаторами, і таких, що використовуються,
коли завдання вимагає щоб всі пілоти злітали з спільної зони. Пілот, що стартував з
території, розміщеної поза встановленою злітною ділянкою (CLA, не отримує
результату по всіх завданнях в цьому польоті.

9.1.2

СПІЛЬНА ТОЧКА ЗЛЬОТУ (CLP) – це точка у злітній ділянці або поряд з нею, що
фізично позначена на землі перед початком Змагань, від якої виміряються всі кути і
відстані незалежно від точок зльоту окремих аеростатів.

9.1.3

Директор може встановити імпровізовану спільну зону зльоту,вказавши координати та
радіус або чітко окреслену межами територію.Учасники повинні вибрати свої
індивідуальні стартові майданчики в межах цієї зони. Керівники старту та відповідні
правила можуть бути застосовані на розсуд директора.Учасники повинні стартувати в
межах встановленого стартового періоду чи, якщо використовуються сигнальні
прапорці, в межах періоду, що позначається відповідними сигнальними прапорцями.
Директор вказує Спільну точку Зльоту, що використовується на цій Спільній Зоні
Зльоту, на брифінгу по завданню. Директор також може застосувати цю процедуру до
імпровізованої CLA (спільної зони зльоту).

9.2

ІНДИВІДУАЛЬНА ЗЛЬОТНА ЗОНА

9.2.1

Індивідуальні злітні зони вибираються Учасниками. Межа індивідуальної зони – коло
радіусом 100 м від Індивідуальної Точки Зльоту, або її фізична межа, якщо вона
розміщена ближче.

9.2.2

В завданнях, де учасники самі вибирають місця зльоту, Індивідуальна Точка Зльоту
(ILP) – це місцезнаходження кошу при початку нагріву повітря у оболонці.

9.2.3

Індивідуальні злітні ділянки не мають знаходитися за межами зони змагань.
Покарання: позбавлення результату першого завдання цього польоту.

9.2.4

Аеростат, наповнений в індивідуальній зльотній зоні, не має бути переміщеним і
злітати за межами цієї ділянки, за винятком випадків, коли оболонка погашена, і
аеростат перевезений для наповнення у новій злітній ділянці.
Покарання: позбавлення результату першого завдання цього польоту.

9.3

ДОЗВІЛ ЗЕМЛЕВЛАСНИКА
Учасник обов’язково повинен отримати дозвіл землевласника або осіб, що займають
цю територію, перш ніж заїжджати або злітати з ділянки, яка обнесена огорожею або
культивується, або явно знаходиться у приватному володінні або використовується у
сільськогосподарських цілях. Дозвіл повинен бути отриманий в присутності офіційної
особи або спостерігача. Штраф за порушення – до 250 пунктів по завданню.

9.4
9.4.1

9.4.2

9.5

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Під час стартового періоду у спільній злітній зоні повинно знаходитись не більше
одного транспортного засобу на один аеростат.
Штраф: 100 пунктів по завданню.
На території спільної злітної зони автомобілі пересуваються на невеликих швидкостях.
Офіцер з безпеці і Розпорядник Зльоту можуть вивести з території спільної злітної зони
будь-який автомобіль, що пересувається необачно.
ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАПІЗНИЛИСЯ
Жоден транспортний засіб не повинен заїжджати на територію спільної злітної зони
після того, як було піднято жовтий попереджувальний прапорець, за винятком тих
випадків, коли було отримано дозвіл від розпорядника зльоту.
Штраф: 100 пунктів по завданню.
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9.6
9.6.1

ПІДГОТОВКА АЕРОСТАТІВ
Розпорядник старту визначає для кожного Учасника місце для підготовки і наповнення
аеростату. Він має право керувати діями всіх аеростатів і рухом транспорту у злітній
ділянці.
Штраф за порушення його вказівок – до 200 пунктів по завданню.

9.6.2

У спільній злітній зоні всі аеростати, що наповнюються, повинні прив’язуватися. Це
рекомендується робити також при стартах з індивідуальних злітних зон.

9.7

ХОЛОДНЕ НАПОВНЕННЯ
На території спільної злітної зони до отримання дозволу на гаряче наповнення не
повинно відбуватися наповнення гарячим повітрям, не повинні використовуватися
вентилятори і жодна частина оболонки не повинна підніматися вище двох метрів над
землею. Можна швидко перевірити пальники і впустити холодне повітря в оболонку
для регулювання і перевірки. Вентилятори можна перевіряти і застосовувати до
початку стартового періоду, доки не буде піднято прапорець будь-якого кольору. Це
правило не застосовується індивідуальні злітні зони..

9.8

СИГНАЛЬНИЙ ПУНКТ
Сигнальний пункт – це одна або більше точок на ділянці зльоту, де подаються сигнали
прапорцями, приймаються декларації Учасників по завданням, заявки, що запізнилися
і де відбуваються додаткові брифінги. Учасник відповідає за спостерігання за
сигнальним пунктом, і його видимість не мусить бути приводом для скарг.

9.9

СТАРТОВІ СИГНАЛИ

9.9.1
Розміщені на сигнальному пункті прапорці матимуть такий зміст:
ЧЕРВОНИЙ
Зліт заборонено. Всі попередні дозволи на зліт відміняються.
ЗЕЛЕНИЙ
Дозвіл всім аеростатам почати наповнення гарячим повітрям.
БЛАКИТНИЙ
Дозвіл “блакитній” хвилі (аеростати з непарними номерами)
розпочати наповнення гарячим повітрям.
БІЛИЙ
Дозвіл “білій” хвилі (аеростати з парними номерами) розпочати
наповнення гарячим повітрям.
ЖОВТИЙ
П’ятихвилинна готовність
РОЖЕВИЙ Додатковий брифінг або зміна інформації, оголошеної на
брифінгу по завданню.
ЧОРНИЙ
Завдання відміняється
ФІОЛЕТОВИЙ
Запасний: зміст оголошується на брифінгу по завданню.
9.9.2

Для привертання уваги до змін сигналу прапорця може також подаватися звуковий
сигнал.

9.10 ОГОЛОШЕННЯ ПО РАДІО
Якщо Директор на передпольотному брифінгу не оголосив про використання в
змагальних цілях гучномовців, то жодна інформація, передана по цій системі, не
впливає на перебіг Змагань.
9.11 СТАРТОВИЙ ПЕРІОД
Ніхто з Учасників не повинен злітати до початку стартового періоду. Будь-який зліт, що
відбувся після закінчення стартового періоду, за винятком випадку, передбаченого у
п.9.13, буде піддаватися штрафу у 100 пунктів по завданню за кожну хвилину або її
частину запізнення або випередження. За 5 хв. або більше до закінчення стартового
періоду піднімається жовтий попереджувальний прапорець.
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9.12 ВІДПОВІДНИИЙ ЧАС
Вважається, що Учасник, що отримав дозвіл на наповнення гарячим повітрям за 20 або
більше хвилин до кінця стартового періоду, має достатньо часу для старту, навіть якщо
стартовий період було з будь-якої причини скорочено.
9.13 ПОДОВЖЕННЯ ЧАСУ
Учасник може попросити про подовження часу для старту у розпорядника старту.
Розпорядник старту може подовжити для Учасника час стартового періоду, якщо буде
впевнений, що цей Учасник був затриманий діями офіційних представників або інших
Учасників або з інших причин, що не залежать від нього (за винятком відмови
обладнання).
9.14 ЧЕРГОВІСТЬ ЗЛЬОТУ
Допускається введення черговості на наповнення повітрям оболонки кули, яка повинна
змінюватися від одного завдання до другого. Учасники можуть починати гаряче
наповнення у відповідності із сигналами прапорців або за індивідуальним дозволом
розпорядника старту.
9.15 ГОТОВНІСТЬ ДО ЗЛЬОТУ
9.15.1

Коли учасник повністю готовий до зльоту і має додатню підйомну силу, він має подати
знак, розмахуючи білим прапорцем, щоб показати розпорядникам старту свою
готовність. Коли розпорядник старту побачив сигнал, Учасник залишає прапорець на
краю кошу і чекає подальших вказівок, зберігаючи свою готовність до зльоту.
Розпорядник старту дає дозвіл на зліт, наскільки це можливо, в порядку отримання
сигналу готовності. Учасники мають самі забезпечити себе таким білим прапорцем,
розміром біля 50 на 50 см для цих цілей.

9.15.2

Для запобігання скупченості, подовження часу не буде надано, якщо учасник
демонструє свій білий прапорець в останні 10 хвилин стартового періоду.

9.16 ПЕРЕШКОДИ
Коли Учасник повністю наповнив свій аеростат, йому не обов’язково залишатися у
положенні, коли його аеростат створює перешкоди іншому аеростату
9.17

ДОЗВІЛ ЗЛЬОТУ
Розпорядник старту дає кожному Учаснику дозвіл на зліт у відповідності з
опублікованними сигналами. Учасник потім може злітати, дотримуючись при цьому
інструкції розпорядника старту.

Бачу твій
білий
прапорець

9.17.2

Залишайся на
землі, слідкуй
за вказівками
моєї правої
руки

Збираюся
дозволити зліт

Зліт дозволено

Відмінено
попередні
інструкції, чекай

Дозвіл на зліт ні в якому разі не звільняє Учасника від повної відповідальності за його
зліт, включаючи вимогу вибирати адекватну швидкість підйому, щоб уникнути зіткнення
з перешкодами або іншими аеростатами і зберігання безпеки в польоті. Учасник, що
стартував без дозволу, через втрату управління або з будь-якої іншої причині, може
бути оштрафований до 500 пунктів по змаганню.
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9.17.3

Якщо аеростат не злетів впродовж 30 сек. після отримання дозволу, цей дозвіл може
бути анульований розпорядником старту.

9.18 ВТРАТА КЕРУВАННЯ
Учасник, що втратив контроль над управлінням свого аеростата, повинен негайно
погасити оболонку або діяти відповідно ситуації дії.
9.19 ЗЛІТ
МІСЦЕ І/АБО ЧАС, КОЛИ ВСІ ЧАСТИНИ АЕРОСТАТУ ЧИ ЧЛЕНИ ЙОГО ЕКІПАЖУ
ПРИПИНЯЮТЬ КОНТАКТ З ЗЕМЛЕЮ АБО ВОДОЮ.
9.20 ЗАЛІКОВИЙ ЗЛІТ
Аеростат вважається таким, що злетів і виконує завдання, якщо він вилетів за межі
злітної зони.
9.21 ПЕРЕРВАНИЙ ЗЛІТ
9.21.1

Учасник може перервати зліт з причин безпеки, але при цьому повинен уникати
створення перешкод іншим аеростатам. Він може повторити спробу зльоту на протязі
стартового періоду.

9.21.2

При старті з спільної злітної зони він повинен наповнювати аеростат в початково
відведеному місці, за винятком випадків, коли ним отримані інші вказівки розпорядника
старту, і повинен знову отримати дозвіл на зліт.

9.22 ЗВІЛЬНЕННЯ ЗЛІТНОЇ ЗОНИ
Протягом трьох хвилин після зльоту Учасник повинен залишити межі злітної зони або
набрати висоту 150 м над рівнем землі. Він не повинен знову входити в злітну зону на
висоті, нижчій 150 м до закінчення стартового періоду або до того моменту, доки не
злетять всі аеростати, в залежності від того, що станеться раніше.
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РОЗДІЛ 10 - ПРАВИЛА ПОЛЬОТУ
10.1 ПОВІТРЯНЕ ЗІТКНЕННЯ ТА НЕОБЕРЕЖНИЙ ПОЛІТ
10.1.1

При зближенні двох аеростатів, кожен з пілотів несе відповідальність за попередження
зіткнення. Пілот аеростату, що знаходиться вище повинен звільнити простір для
польоту іншого аеростату та піднятися ще вище, якщо це необхідно.

10.1.2

Учасники змагань не повинні набирати або підтримувати вертикальну швидкість, що
перевищує 1,5 м/с (300 фт/хв), поки вони не будуть впевнені, що на їх шляху немає
інших аєростатів.

10.1.3

10.1.4

Учасники, що здійснили зіткнення будуть покарані штрафом до 1000 пунктів по
змаганням.
Повторне зіткнення буде покарано як мінімум 1000 пунктів по
змаганням і учасник може бути не допущений на наступний(ні)
польот(и).
Контакт оболнок за умови польоту на одному рівні зазвичай не
каратимутся.

10.2 РИЗИКОВАНИЙ ПОЛЬОТ
Ризикований польот (тобто будь-який польот, що створює невиправданий ризик іншим
кулям аб людям на землі), навіть якщо він не призвів до зіткнення, може бути покарано
аж до дискваліфікації зі змагань.
10.3 ЗВІЛЬНЕННЯ ЗОНИ ЦІЛІ / МІШЕНІ
Учасник, який зкинув свій маркер, мусить якомога швидше віддалитися від району
цілі/мішені.
10.4 ОБ’ЄКТИ, ЩО ЗКИДУЮТЬСЯ
Ніякі об’єкти, окрім офіційного маркера, не можуть бути зкинуті з кулі, за виключенням
маленьких клаптиків паперу або інших схожих легких матеріалів для навігаційних цілей.
10.5 ПОВЕДІНКА
Від учасника вимагається літати, зважаючи на людей та свійську худобу на землі і
підтримувати добрі відносини із землевласниками, дотримуючись встановлених норм
поведінки. Некоректна поведінка учасника або члена команди, або політ, що загрожує
громадській безпеці може бути покараний до 1000 пунктів по змаганню.
10.6 СВІЙСЬКА ХУДОБА ТА ЗАСІВИ
Кулі не належить летіти ближче, ніж 500 футів (152.4 м) від свійської худоби та
будинків, де вона (худоба) утримується; також учасники і команди не повинні шкодити
засівам, якщо вони не отримали на це дозволу від землевласника або особи
відповідальної за засіви. Покарання: до 1000 пунктів по змаганню.
10.7 ЗЕМЛЕВЛАСНИК
В цьому правилі під терміном “Землевласник” мається на увазі особа, яка відповідає за
будь-які засіви або свійську худобу на землі, не обов’язково юридичний власник землі
особисто.
10.8 ЗІТКНЕННЯ
Учасника, чия куля зіткнулася із силовими (електричними) або телефонними дротами
або їх підпорами, в будь-який час між наповненням і остаточним приземленням
спортивного польоту, буде покарано до 500 пунктів по змаганню. Зіткнення може
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додатково каратися за правилом Ризикованого Польоту.
10.9 ОСОБИ НА БОРТУ
10.9.1
10.9.2
10.9.3

Учасники можуть брати в політ інших членів команди, і вони можуть виконувати будьяке завдання, що учасник їм призначить, за виключенням функцій пілота-командира.
Загальна кількість осіб у коші (з учасником включно) не має перевищувати 3.
Учасник може бути зобов’язаний виконати окремий політ «соло» як
записано у польотному завданні.
Покарання: учаснику не буде зараховано результат.

10.10 НАЗЕМНА КОМАНДА
Кожен учасник мусить бути певен, що в нього є достатня команда для дії з кулею і
транспортним засобом супроводу. Він мусить бути певен, що всі, хто задіяний з його
кулею, належно проінструктовані з питань безпеки.
10.11 ВОДІННЯ
Транспортні засоби під час супроводження мають керуватися безпечно та у
відповідності із місцевими правилами водіння.
Покарання: до 500 пунктів по змаганням.
10.12

ВИСАДЖЕННЯ
Ніяка особа не може займати місце у кошу або покидати його у період
між зльотом і остаточним приземленням.

10.13 ДОПОМОГА
Використання маневрових шворок та іншої ручної допомоги осіб, що знаходяться на
землі під час льоту заборонено.
10.14 ПОВІТРЯНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Порушення правил повітряного руху, що не порушують Правил Змагань або такі, що не
призводять до переваги учасника не будуть покарані Директором, за виключенням
ушкодження, конфлікту або відчутного незадоволення з боку осіб, які не пов’язані із
Змаганнями.
10.15 ПРОЦЕДУРА ВІДКЛИКАННЯ
Організатори можуть надати процедуру відкликання і визначити її у деталізації змагань.
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РОЗДІЛ 11 - ПРИЗЕМЛЕННЯ
11.1 ПРИЗЕМЛЕННЯ
Учасник може приземлюватися за (власним) бажанням по виконанню всіх завдань по
польоту.
11.2 ПРИЗЕМЛЕННЯ ЗА БАЖАННЯМ
11.2.1

Коли учасник здійснює приземлення за бажанням, точкою приземлення вважається
остаточне місце зупинки коша після приземлення.

11.2.2

Якщо у польотному завданні не обумовлено інше, приземлення не дозволяється
всередині ЗВМ.

11.3 ЗАЛІКОВЕ ПРИЗЕМЛЕННЯ
11.3.1

Якщо у завданні з електронною відміткою учасник вирішив її не робити, його
приземлення буде враховано як залікове приземлення. Заліковою позицією при
приземленні за бажанням є остаточне місце зупинки коша. Встановлений заліковий і
пошуковий періоди мають силу.

11.3.2

Ніяка стороння допомога не може бути прийнята ні від кого з землі і ніхто з польотної
команди не може покинути коша до того як кіш не досягне свого остаточного місця
зупинки.

11.3.3

Будь-який збережений маркер має бути вручений офіційній особі якомога раніше при
першій нагоді.

11.3.4

Якщо у польотному завданні не обумовлено інше, залікове приземлення не
дозволяється ближче ніж у 200 метрів від цілей/мішенів або всередені Зони
Вимірювання Маркерів.

11.4 ДОТИК ДО ЗЕМЛІ 1
Після перетину кордону будь-якого злітного терену ніяка частина кулі і ніщо з
прикріпленого до неї не може доторкатися землі, водної поверхні і того, що росте або
знаходиться на землі, допоки останнє завдання не буде виконане. Покаранням за
кожен дотик є 100 пунктів по завданню для легкого або 200 пунктів по завданню для
жорсткого дотиків.
Примітка: контакт вважається жорстким, якщо призводить до такого руху
(розгойдування) кошу і оболонки, що спостерігається.
11.5 ДОТИК ДО ЗЕМЛІ 2
Ніяка частина кулі і нічого з прикріпленого до неї не може дотикатися землі, водної
поверхні і того, що росте або знаходиться на землі (за виключення хвоста маркера)
ближче ніж 200 метрів від будь-якої з цілей/мішенів, що визначені Директором або
обрані учасником. Покарання за кожен дотик є 250 пунктів по завданню для легкого або
500 пунктів по завданню для жорсткого дотиків.
Примітка: контакт вважається жорстким, якщо призводить до такого руху
(розгойдування) кошу і оболонки, що спостерігається.
(Зауваження: учасник не карається за обома правилами за один дотик.)
11.6 ДОЗВІЛ НА СУПРОВОДЖЕННЯ
Учасник мусить впевнитись, що був отриманий дозвіл від землевласника або наймача
до в’їзду на будь-яку закриту землю або землю, що культивується, або явно приватна,
або використовується за сільськогосподарським призначенням. Покарання до 250
пунктів по завданню.

85

РОЗДІЛ 12 - ЦІЛЬ, МАРКЕР
12.1 ЦІЛЬ
12.1.1
12.1.2

12.1.3

Місце, що визначене координатами на карті змагань, встановлене Директором або
обране Учасником.
Наближаючись до цілі, що була зміщена або змінена, учасник змагань
має прямувати до найближчої цілі в радіусі 100 м. Якщо ж ціль взагалі
не існує та в радіусі 100 м немає жодної схожої цілі, учасник змагань
має керуватися координатам. Ці координати також будуть братися до
уваги при підрахунку/вимірі будь-якого іншого найближчого завдання
цього польоту.
Директор може надати список цілей, що визначені їм попередньо. Цілі
трьохзначно пронумеровані відповідно кординат мапи.

12.2 ЦІЛЬ, ЩО ОБРАНА УЧАСНИКОМ
12.2.1

Ціль, що обрана учасником, мусить визначатися на підставі карти, бути легкодосяжною
для транспортних засобів і належно ідентифікована на землі для вимірювання. Якщо у
польотному завданні не обумовлено інше, ціллю мусить бути перехрестя двох доріг.
Відповідно до завдання учаснику може бути дозволено обрати одну або більше цілей зі
списку попередньо призначених або зазначених у Листі Завдань.

12.2.2

Вимірювання має здійснюватись від цілі або позначеної, як зазначено у Листі Завдань.
У іншому випадку, коли використовуеться невідмічене (або обране учасником)
перехрестя, вимірювання має здійснюватись від центру перехрестя, як зазначено у
деталізації змагань Якщо зображене на мапі перехрестя насправді являє собою
перехрестя з двох зсунутих Т-образних перехресть, то ціль має визначатися
середньою точкою проміж точками, що визначені за методою, котра вказана в
подробицях змагань.

12.2.3

Типи доріг, що відповідають умовам для декларування на них цілей, публікуються у
Розділі ІІ.

12.3

ДЕКЛАРУВАННЯ УЧАСНИКАМИ

12.3.1

Учасник мусить ідентифікувати свою ціль координатами мапи. Він може додавати опис,
що відрізняє ціль, що обрана від можливих інших, що розташовані поблизу до
зазначених координат. Для декларування цілей, із переліку, що був попередньо
наданий Директором, дозволяється їх 3-х значне означення.

12.3.2

У випадку невизначеності, коли поблизу 200 метрів від перехрестя знаходиться більше
ніж одна дійсна ціль, то до декларації учасника має бути внесена та ціль, що відповідає
самому невигідному для нього результату. Якщо в радіусі 200 метрів від вказанних
Учасником координат на мапі не знаходиться жодної дійсної цілі, учасник не отримує
результату.

12.3.3

Якщо декларована ціль підпадає під обмеження Розділу ІІ, то вона вважається
недійсною і учасник не отримує результату. У випадку, коли учаснику треба
декларувати більш ніж оду ціль у завданні, і дна або більше цілей недійсні, учасника
буде кваліфіковано по найближчій дійсній цілі, якщо така є. Якщо Учасник
задекларував більшу кількість цілей, ніж було дозволено, він не отримує результату.

12.3.4

Кожен Учасник оголошує свою ціль(цілі) у письмовому вигляді та складає свою
декларацію згідно з Листа Завдань в місці, вказанному на брифінгу по завданню, до
закінчення часу, відведенного на декларування. При цьому в декларації мають бути
чітко вказані його прізвище та/або номер учасника.

12.3.5

Учасник, який бажає переглянути свою декларацію, може зробити наступну декларацію
у період оголошенного часу, при цьому він має чітко вказати час, щоб ії можна було
відрізнити від будь-якої його попередньої декларації.

12.3.6

Хронометрист закриє скриньку для декларацій чітко в момент закінчення часу для
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декларацій і буде приймати піздні декларації, відмічаючи на них час декларування в
хвилинах та секундах. Покарання за піздню декларацію-100 пунктів по завданню за
кожну хвилину або частину хвилин запізнення.
12.3.7

Якщо декларація має бути заповнена до моменту взльоту (див. 9.19) і учасник змагань
не виконав цієї умови, то він не отримує результат.

12.4 МІШЕНЬ
12.4.1

Прямий хрест (деталізований у COH) поблизу цілі або за означеними координатами.
Коли мішень наявна, всі вимірювання проводяться від мішені, а не від цілі. Учасник, що
досягнув цілі в місці, де була очікувана мішень, за відсутністю останньої має влучити в
координати цілі.

12.5 МАРКЕР
Маркери (деталізовані у COH), що надаються організаторами, мають
використовуватися для завдач підрахунку як фізична відмітка.. Учасник відповідає за
наявність необхідних маркерів до початку завдання. Маркер не може бути змінений ні в
який спосіб. Покарання за змінені чи неофіційні маркери – до 250 пунктів по завданню.
12.6 ЗВІЛЬНЕННЯ МАРКЕРА
Маркер має бути скинутий рукою, якщо гравітаційне відпущення маркера не
призначено на польотному брифінгу
12.7 ГРАВІТАЦІЙНЕ ВІДПУЩЕННЯ МАРКЕРА
При гравітаційному відпущенні маркера, до нього не має застосовуватися ніякий
горизонтальний по відношенню до кошу рух і гравітація має бути єдиною причиною
падіння маркера. Особа, що відпускає маркера має тримати розгорнутий маркер за
хвіст (необтяжену частину маркера) і відпустити хвіст маркера. Маркер має падати з
верхнього краю коша. Рука особи, що тримає хвіст маркера, не має бути поза кошем.
Покарання за мале порушення, що не призводить до переваги по змаганню: 50 пунктів.
У іншому випадку 50 метрів буде додано до результату учасника у найменш вигідному
напрямку. Маркер, що потрапив у залікову зону, зараховується з урахуванням
покарання.
12.8 ВІЛЬНЕ ВІДПУЩЕННЯ МАРКЕРА
Маркер має бути повністю розгорнутий до звільнення. Ніякий механізм не може бути
застосований для надавання руху маркера. Особа, що звільняє маркер, мусить стояти
на підлозі коша.. Покарання за незначне порушення, що не несе перевагу у змаганні–
50 пунктів по завданню. В іншому віпадку-50 метрів буде додано до результату
учасника у найменш вигідному напрямку.
12.9 ВІДМІТКА
12.9.1

Фізичною відміткою є точка на поверхні, що знаходиться вертикально знизу під
обтяженою частиною маркеру після його остаточної зупинки при падінні з кулі. Якщо
маркер буде переміщено після остаточної зупинки, або якщо він зникне з поля зору
(напр. по-під поверхнею води), то такою точкою буде вважатися (з можливою точністю)
позиція, в який маркер був раніше побачений на землі спостерігачем або офіційною
осбою. Те саме стосується маркера, що влучив на іншу кулю.

12.9.2

Електронною відміткю є точка треку, що спеціально обрана для завдань підрахунку.
Технічні деталі і процедури описані у розділі ІІ.
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12.10 ВПЛИВ НА МАРКЕР
Ніхто, окрім офіційної особи змагань, не може торкатися маркера чи впливати на його
положення на землі.
12.11 ПЕРІОД ПОШУКУ
12.11.1

Учасник має означений термін часу від дійсного початку стартового періоду для пошуку
свого/своїх маркеру(ів).

12.11.2.

Рішення про те, що робити раніше: шукати маркер або підібрати Учасника, приймає
Учасник та його команда.

12.12 ЗАГУБЛЕНИЙ МАРКЕР
12.12.1

Маркер , що скинутий у ЗВМ, вважається загубленим, якщо він не знайдений і не
знаходиться у розпорядженні офіційних осіб у призначений термін часу. Учасник може
цікавитися у офіційних осіб-вимірювачів на цілі/мішені, якщо у нього є сумніви, що його
маркер буде знайдено. Учаснику не дозволено шукати маркери всередині ЗВМ без
присутності офіційних осіб. Якщо загубленим вважається маркер, що скинуто у ЗВМ
(або стверджується, що скинуто ЗВМ), учасника буде кваліфіковано за очкою трека,
якби він не сягнув ЗВМ.

12.12.2

Якщо маркер був раніше побачений на землі офіціальною особою і він орієнтовно
знахдиться у ЗВМ, учаснику буде зараховано результат, що базується на тлумаченні
наявних свідчень та даних трека. Результатом буде найліпша трьовимірна відстань від
цілі/мішені до трека або радіус ЗВМ, що з них є найліпшим.

12.12.3

Від учасників змагань можуть вимагати сплати за маркер, що був пошкоджений,
непридатний до використання, загублений або маркер, що не був повернений вчасно.
Учасникі відповідальні за повернення маркерів, що зкинуті поза Зною Вимірювання
Маркерів.

12.13 ЗАЛІКОВИЙ ПЕРІОД
12.13.1

Як визначається на брифінгу Директором, заліковим періодом є проміжок часу, в який
ціль/мішень або залікова зона є дійсними.

12.13.2

Учасник отримає результат тільки у тому випадку, якщо його маркер знайдений або був
побачений у падінні офіціалом або в означений проміжок часу учасник здійснив
приземлення. Відповідно учасник отримає результат, якщо його приземлення або його
ж наступний маркер буде знайдений у визначений проміжок часу або інформація
логгера вказує на те, що маркер був зкинутий вчасно.

12.13.3

Учасник, що не досяг залікової позиції у період пошуку, не отримує результату.

12.13.4

За всіх обставин залік опісля офіційного заходу сонця заборонено.

12.14 ЗАЛІКОВА ЗОНА
12.14.1

12.14.2

Зона або зони, що визначені Директором на польотному брифінгу, усередині яких може
бути досягнуто дійсної відмітки. Якщо у польотному завданні не вказано інше, межею
(зони) є внутрішній бік або кінець гравію дороги, внутрішній берег річки, або інша
визначена та позначена зона. Будь-яка обтяжена частина маркера, що знаходиться на
внутрішньому боці, буде зарахована.
Учаснику, що не досяг залікової позиції усередині залікової зони (зон), не
буде зараховано результат.

12.15 ЗАЛІКОВИЙ ПРОСТІР
Заліковим простором або просторами, визначеним Директором у Листі Завдань, є
такий, у якому залікову точка треку буде враховано. Якщо інше не сказано у завданні,
межа простору визначається координатними лініями. Обмеження висоти визначаються
висотою GPS як записується GPS логером.Усі записані точки, що знаходяться
безпосередньо на лінії або на обмеженні висоти зараховуються.
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12.16 ЗОНА ВИМІРЮВАННЯ МАРКЕРІВ
12.16.1

ЗВМ є ділянка, визначена радіусом навколо цілі/мішені, або інша чітко зазначена
ділянка, всередині якої результати будуть зараховуватися по маркерах.

12.16.2

ЗВМ буде застосовуватися для кожного завдання з маркерами.

12.16.3

Учасник, що не отримав фізичної відміки всередині ЗВМ, буде оцінюватися по точких
треку.

12.17 ЗАЛІКОВА ВІДМІТКА
12.17.1

Фізична відмітка вважається заліковою, якщо вона знаходиться у ЗВМ і в зазначений
заліковий період.

12.17.2

Електронна відмітка вважається заліковою, якщо записана точка трека відповідає усім
критеріям, що зазначені у Листі Завдань.

12.17.3

Залікова фізична відмітка має привілеї над усіма іншими точками треку та електроними
відмітками.

12.17.4

Вимірювання має проводитись до найближчої точки обтяженої частини маркера.

12.18 ТОЧКА ТРЕКУ
12.18.1

Точка треку визначається данними/часом, координатами та висотой точки з треку GPS
логгера, що записаний.

12.18.2

Коли використовуються ціль або мішень, результат визначаеться з трьовимірної
відстані від цілі/мішені до трека або електронної відмітки.

12.18.3

Директор може визначити висоту, нижче якої горизонтальна відстань від цілі/мішені до
найближчої точки треку (двовимірна проекція на площину) буде використовуватися для
бчислення результату. Подробиці вказано у Розділі ІІ.

12.18.4

Результат учасника, якщо його обчислено за точкою трека, не може бути ліпше
найгіршого можливого результату всередині ЗВМ.

12.18.5

У завданнях без цілей/мішенів горизонтальна відстань між точками буде підставю для
обчислення результатів.

12.19 ЗАЛІКОВА ТОЧКА ТРЕКУ
Заліковою точкою трека є точка терку, що відпвідає усім критеріям,
зазначеним у завданні як то залікова зона та/або заліковий простір
та/або заліковий період.
12.20 ОФІЦІЙНІ ОСОБИ НА МІШЕНІ
Офіційні особи на мішені призначені для визначення результату учасника і
спостерігання виконання правил. Узагальнено, в усіх завданнях, де використовуються
цілі/мішені, ці офіційні особи мають вимірювати результати стрічкою або відповідним
реманентом всередині Зони Вимірювання Маркерів.
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РОЗДІЛ 13 - ПОКАРАННЯ
13.1 СЕРЙОЗНІ ПОРУШЕННЯ, НЕСПОРТИВНА ПОВЕДІНКА
13.1.1

Серйозні порушення, що містять небезпечні або ризиковані дії, або меші порушення,
що повторюються, будуть покарані за відповідними правилами.

13.1.2

ШАХРАЙСВО АБО НЕСПОРТИВНА ПОВЕДІНКА, ВКЛЮЧАЮЧИ НАВМИСНІ СПРОБИ
ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ, НАВМИСНИЙ ВПЛИВ НА ІНШИХ
УЧАСНИКІВ, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ, ВЖИВАННЯ ЗАБОРОНЕНОГО
ОБЛАДНАННЯ АБО ЗАБОРОНЕННИХ ПРЕПАРАТІВ, АБО ЗНАЧНІ ПОРУШЕННЯ
ПРАВИЛ, ЩО ПОВТОРЮЮТЬСЯ, ЯК ПРАВИЛО, МАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ
ДИСКВАЛІФІКАЦІЮ ЗІ ЗМАГАНЬ.

13.2 НЕВИЗНАЧЕНІ ПОКАРАННЯ
13.2.1

Учасник, що порушує будь-яке правило, для якого покарання не є визначеним, може
бути покараний (відстанню, кутом або часом) відповідно до його результату або
відніманням пунктів.

13.2.2

Якщо не порушується безпека, а також не набувається переваг у змаганні, на перший
раз він може просто отримати попередження.

13.2.3

Учасника не може бути покарано за цим правилом, якщо його вже було покарано за
цим самим правилом у попередньому завданні, але він не був про це проінформований
до початку завдання, за виключенням послідовних завдань у тому ж самому польоті.

13.3 ПОРУШЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОБМЕЖЕНЬ
13.3.1

Коли обрані Учасником індивідуальна стартова точка, ціль або відмітка, або остаточне
приземлення порушують дистанційні обмеження у будь-який час, Учасник буде
покараний.

13.3.2

Якщо точка зльоту порушує природні встановлені межі, дистанційним порушенням є
відстань до найближчої коректної точки.

13.3.3

Якщо покарання стосується приземлення, що сталося заблизько до цілі/мішені або
відмітки, учасник отримує покарання виключно за найбільше порушення. Покарання
буде відхилено, якщо учасник зможе довести що він був не в змозі виконати маневр
через міркування безпеки або слабкий вітер (неможливість звільнити зону впродовж 10
хвилин).

13.3.4

Учасник, що здійснив приземлення у ЗВМ, злетівший заблизько від цілі або мішені,
задекларувавший ціль поза обмеженнями, зазначеними у листі завдань або іншим
чином порушивший встановлені дистанційні обмеження завдання не оримує результат
у відповідному завданні.

13.4

ПУНКТИ ПОКАРАНЬ

13.4.1

Існують два види пунктів покарань: пункти по завданню і пункти по змаганням.

13.4.2
Пункти покарання по завданню віднімаються від результату за завдання учасника, що
не може бути зменшений нижче за нуль. Штрафні пункти по змаганню учасника також віднімаються
від рахунку за завдання і можуть зробити результат по завданню від’ємного значення, який
віднімається, в остаточному рахунку, із загальної суми пунктів, отриманних протягом Змагань .
13.5 ДОКАЗИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
ВИДОБУВАННЯ І ДЕМОНСТРАЦІЯ ДОКАЗІВ БУДЬ-ЯКОГО
СТВЕРДЖУВАНОГО ПОРУШЕННЯ УЧАСНИКОМ ЗАВЖДИ ЛИШАЄТЬСЯ
СПРАВОЮ ВИКЛЮЧНО ОФІЦІЙНИХ ОСІБ. ПРАВИЛА НЕ ПОВИННІ
БУТИ ПИСАНІ В ПОРЯДКУ, ЩО ЗОБОВ’ЯЗУЄ УЧАСНИКА
ДЕМОНСТРУВАТИ СВІДЧЕННЯ АБО АРГУМЕНТИ СВОЄЇ
ВІДПОВІДНОСТІ ПРАВИЛАМ АБО ЙОГО НЕВИННІСТЬ У ВИПАДКУ
СТВЕРДЖУВАНИХ ПОРУШЕНЬ.
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РОЗДІЛ 14 - ПІДРАХУНКИ
14.1 РЕЗУЛЬТАТ
Результатом учасника є результат, що досягнутий з урахуванням
сумарного покарання. Результат може бути відображений у метрах,
квадратних кілометрах, хвилинах або градусах з точністю
у 2 десяткових знаків.
14.2 ДОБУТОК
Добутком учасника є кількість пунктів, що отримані у завданні, яка
підраховується застосуванням відповідних формул.
Покарання по завданню або по змаганню додається згідно з правилами.
14.3 ОПРИЛЮДНЕННЯ ПІДРАХУНКІВ
14.3.1

Добутки кожного завдання мусять бути оприлюднені на офіційній дошці об’яв
щонайшвидше.

14.3.2

Таблиця підрахунків по завданню мусить містити:
a. Назву змагань, зміст і час завдання, порядковий номер завдання, назву
завдання і посилання на правила.
б. Для кожного учасника його: ранг, ім’я і номер, результат, підрахунок, і, якщо є,
покарання, що вирізняються за типом покарання, посиланням на правило(а) і
коротким описом.
в. Фіксовані данні, що використовуються у формулах підрахунку (P, A, M, RM, W
AND SM) і контрольна сума.
г. Дата і час оприлюднення, номер версії, і підпис Директора.
д. Якщо оприлюднено більше ніж одну версію таблиць підрахунків для того ж
самого завдання, то повинні бути відмічені зміни від попереднього оприлюднення
і мають бути послідовно пронумеровані різні версії.

14.3.3

Таблиця підрахунків результатів буде мати наступний статус:
Попередній
Офіційний

Остаточні

14.3.4

Попередній підрахунок оприлюднюється виключно
для інформування і не є підставою для відліку часу.
Період часу для подання жалоб/протестів
починається з часу оприлюднення офіційних
підрахунків.
Офіційні підрахунки набувають статусу остаточних
після закінчення усіх стосовних до них
періодів часу.
Жюри може вимагати коррегування результатів
та/або штрафів до оголошення та підписання
остаточних результатів.

Таблиця загальних підрахунків повинна містити
a. назву змагань
б. для кожного учасника його: ранг, номер у змаганні і ім’я, загальний підрахунок і
підрахунки по завданням.
в. контрольні суми по завданням.

14.3.5

Загальні підрахунки є виключно інформаційними і не мають бути підписані.

91

14.4 КЛАСИФІКАЦІЯ
14.4.1

Учасники будуть розташовані згідно досягнених результатів, отриманіх у відповідності
до правил кожного завдання, після врахування усіх покарань, належних даному
результату. Учасники кваліфікуються у наступні групи по кожному завданню:
Група A
Учасник, чий результат був виміряний, або врахований
відповідно правилу загублених маркерів.
Група B
Учасники, що літали у завданні, але не отримали результату. Вони
отримають рівну кількість пунктів по Третій Формулі, або поділять
порівну пункти, підраховані з використанням Другоїї Формули.
Затосовується формула, яка дає більший результат.
Група C
Учасники, що не здійснили залікового зльоту або
дискваліфіковані у змаганні, усі отримують по нуль пунктів.

14.4.2

Після підрахунку пунктів із застосуванням відповідної формули, з них віднімаються
штрафні пункти для отримання кінцевого результату Учасника по завданню. Остаточні
результати Учасників будуть знову вишикувані перед оприлюдненням

14.5 ФОРМУЛА ПІДРАХУНКІВ
14.5.1

Кожному учаснику буде присуджено кількість пунктів відповідно до його досягнень.
Формула, що буде задіяна, залежить від місця учасника у класифікації по завданню.

14.5.2

Найліпшим результатом буде присудження 1000 пунктів до застосування пунктів
покарання.

14.5.3

Вища за результатами половина отримує добуток між 1000 і приблизно 500 пунктами,
розрахованими по Формулі Один, пропорційно досягнутих результатів.

14.5.4

Нижня за результатами половина отримує добуток між приблизно 500 і 0 пунктами по
Формулі Один, у відповідності із їх положенням в таблиці результатів по завданню.

14.5.5

ФОРМУЛА ОДИН (вища половина за досягненням)
1000 - [(1000 - SM)/(RM - W)] x (R - W)
ФОРМУЛА ДВА (нижня половина за досягненням)
1000 x (P + 1 - L)/P
ФОРМУЛА ТРИ (учасники з групи B)
1000 x [(P + 1 - A)/P] - 200
P=
M=
R=
RM =
L=
W=
A=
SM =

14.5.6

кількість учасників, що вступили у змагання.
P/2 (заокруглене до наступного вищого числа) (Середня Позиція)
результат учасника (метри, тощо) якщо з вищої половини.
результат, що отриманий учасником в Середній Позиції
кваліфікація учасника з нижньої половини.
переможний результат у завданні
кількість учасників у групі A
заокруглений добуток пунктів учасника Середньої Позиції, що підрахований
за Формулою Два.
якщо менш ніж половина учасників отримала результат
у завданні, застосовуються наступні зміни до визначень:
RM = найменьший результат у групі A
SM = заокруглений результат найнижчого в класифікації учасника з групи A,
підрахований за Формулою Два.
M = найнижчий в класифікації учасник групи A

14.5.7

У завданнях, де жоден з учасників не досяг результату, всі учасники з групи B
отримують добуток в 500 пунктів до застосування будь-яких покарань.

14.5.8

Пункти рахунку мають бути заокруглені до цілого числа.
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14.6 ТОЧНІСТЬ
14.6.1
14.6.2

Результати повинні встановлюватись з найбільш можливою точністю.
Мають застосовуватись наступні стандарти:
Метод вимірювання

Точність

Приклад результату (м)

стрічка/теодоліт

сантиметри

1.23

координати мапи

десятки метрів

1250.00

Відмітки треку/GPS
метри
1231.00
Будь-яка комбінація методів вимірювання призводить до найменшої точності із застосованих
методів.
Якщо позиція відносно однакових координат може бути визначена більш точним методом, то
точніший метод має бути застосований.
Інтерполяція між точками треку може застосовуватися для визначення залікової позиції.
14.6.3

Результати будуть визнані однаковими, коли застосування вказаних вище методів
вимірювання дають однаковий добуток. Учасники, чиї результати співпадають,
отримають таку саму кількість пунктів, яку вони й отримали б, навіть якщо й не мали б
однакових результатів.

14.6.4

Висота, що використовується в змаганнях- зазначена в Розділі ІІ.

14.7 ОДНАКОВИЙ КІНЦЕВИЙ ДОБУТОК
Коли два учасника отримують однаковий загальний добуток у Змаганні, учасник, в
якого різниця між ліпшим і гіршим результатом менша, кваліфікується вище.
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РОЗДІЛ 15 - ЗАВДАННЯ
15.1 ПІЛОТ ОГОЛОШУЄ ЦІЛЬ
15.1.1

Учасник виконує спробу скинути маркер ближче до цілі, що власно їм обрана та
оголошена перед зльотом

15.1.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.

Час і місце оголошення (декларування)
кількість цілей, що дозволена
цілі, дозволені для декларування

15.1.4 Результатом є відстань від відмітки до найближчої дійсної оголошеної цілі. Найменший
результат є найліпшим.
__________________
15.2 ЦІЛЬ, ЩО ОГОЛОШЕНА СУДДЕЮ
15.2.1

Учасник виконує спробу скинути маркера ближче до встановленої цілі.

15.2.2

Відомості про завдання:
a.

місцезнаходження цілі/мішені

15.2.4 Результатом є відстань від відмітки до мішені, якщо наявна, або цілі. Найменший результат
є найліпшим.
____________________
15.3 ВАЛЬС СУМНІВІВ
15.3.1

Учасник виконує спробу скинути маркер ближче до однієї з встановлених цілей.

15.3.2

Відомості про завдання:
a.

місцезнаходження кожної цілі/мішені

15.3.3 Результатом є відстань від відмітки до найближчої мішені, якщо наявна, або цілі.
Найменший результат є найліпшим.
____________________
15.4 ПРИЛІТ
15.4.1

Учасники мають відшукати власні ділянки зльоту і спробувати скинути маркера ближче
до встановленої цілі або мішені.

15.4.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.

15.4.3
15.4.4

місцезнаходження цілі/мішені
найменша і найбільша відстані від точки зльоту до цілі/мішені
дозволена кількість зльотів

Результатом є відстань від відмітки до мішені, якщо наявна, або цілі. Найменший
результат є найліпшим.
Може бути зроблена тільки одна залікова спроба (скиданння маркера.
____________________

15.5 ЗАВДАННЯ, ЩО ВСТАНОВЛЕННЕ ПІД ЧАС ПОЛЬОТУ
15.5.1

Учасники виконують спробу скинути маркер або отримати залікову точку трека ближче
до цілі, що власно їм обрана та оголошена під час польоту.

15.5.2

Відомості про завдання:
a. найменша і найбільша відстані між попередньою відміткою та ціллю, що
декларується.
б. дозволена кількість цілей
в. метод декларування
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15.5.3

Результатом є відстань від відмітки до найближчої дійсної оголошеної цілі. Найменший
результат є найліпшим.
____________________

15.6 ЗАЄЦЬ І ПСИ
15.6.1

Учасники мають переслідувати кулю зайця і спробувати скинути маркера ближче до
мішені, що викладена зайцем не далі двох метрів проти вітру від кошу після
приземлення.

15.6.2

Відомості про завдання:
a.
б.

опис кулі зайця
тривалість проміжку часу, що передбачається для польоту зайця

15.6.3

Результатом є відстань від відмітки до мішені. Найменший результат є найліпшим.

15.6.4

Відхилення від оголошеної тривалості часу польоту зайця не має бути підставою для
скарг.

15.6.5
15.6.6

Заєць може згасити оболонку після приземлення і забрати її з поля.
Заєць може розмістити транспарант, що звішується з кошу. Учасники
не повинні розміщувати ніякі транспаранти, що звішуються під кіш
впродовж цього завдання.
____________________

15.7 ПЕРЕСЛІДУВАННЯ КОРАБЛЯ
15.7.1

Учасники мають летіти до точки зльоту кулі зайця (корабля), слідувати за ним та
спробувати скинути маркер ближче до мішені, що викладена зайцем не далі двох
метрів проти вітру від кошу по приземленню.

15.7.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.
г.

опис кулі зайця
місцезнаходження точки зльоту кулі зайця
встановлений час зльоту кулі зайця.
тривалість проміжку часу, що передбачається для польоту зайця

15.7.3

Результатом є відстань від відмітки до мішені. Найменший результат є найліпшим.

15.7.4

Якщо куля зайця не злетіла протягом 5 хвилин після встановленого часу, це завдання
вважається таким, що скасоване.

15.7.5

Відхилення від оголошеної тривалості часу польоту зайця не мусить бути підставою
для скарг.

15.7.6

Заєць може згасити оболонку після приземлення і забрати її з поля.

15.7.8

Заєць може розмістити транспарант, що звішується з кошу. Учасники не повинні
розміщувати ніякі транспаранти, що звішуються з кошу впродовж цього завдання.
____________________

15.8 ПАМ’ЯТІ ҐОРДОНА БЕННЕТТА
15.8.1

Учасники виконують спробу скинути маркер всередині залікової зони (зон) поблизу
встановленої цілі.

15.8.2

Відомості про завдання:

15.8.3

a. розташування цілі/мішені
б. опис залікової зони (зон)
Результатом є відстань від відмітки до мішені, якщо наявна, або цілі.
Найменший результат є найліпшим.
____________________
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15.9 РОЗРАХУНКОВА ШВИДКІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ
15.9.1

Учасники виконують спробу скинути маркер всередині залікової зони поблизу
встановленої цілі. Залікова зона (зони) мають унікальний проміжок часу, коли вони є
дійсними.

15.9.2

Відомості про завдання:
a.
б.

15.9.3
15.9.5

розташування цілі/мішені
опис залікової зони (зон) та час їхньоі дії.

Результатом є відстань від відмітки до мішені, якщо наявна, або цілі. Найменший
результат є найліпшим.
Учасник, який не зробив відмітки всередині залікової зони протягом часу її дії, не
отримує результату.
____________________

15.10 ГОНКА ДО ЗОНИ
15.10.1

Учасники виконують спробу скинути маркера якнайшвидше всередині залікової зони

15.10.2

Відомості про завдання:
a.
б.

15.10.3
15.10.5

порядок вимірювання часу
опис залікової зони (зон)

Результатом є час, що пройшов між зльотом і скидуванням маркера. Найменший
результат є найліпшим.
Вимірювання часу закінчується у мить коли маркера звільнено, він падав, побачений на
землі офіційною особою або по першій заліквій точці трека, якщо визначені тільки відмітки
трека.
____________________

15.11 ЛІКОТЬ
15.11.1

Учасники мають виконати спробу досягти найбільшої зміни напрямку польоту

15.11.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.

15.11.4

опис точки треку "A
опис точки треку "B"
опис точки треку "C"

Результатом є різниця між 180 градусами і кутом ABC. Найбільший результат є
найліпшим.
____________________

15.12 ОХОПЛЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПЛОЩІ
15.12.1

Учасники роблять спробу досягнути найбільшої площі трикутника "A", "B" і "C"

15.12.2

Відомості про завдання:

a. місцезнаходження точки "A"
б. метод визначення точки "B"
в. метод визначення точки " C "
15.12.3 Результатом є площа трикутника ABC. Найбільший результат є
найліпшим.
____________________
15.13 НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ
15.13.1

Учасники роблять спробу скинути маркер або набути залікову точку треку найближче
до Загальної Точки Зльоту, після найменших призначених часу польоту або відстані.

15.13.2

Відомості про завдання:
a.
б.

найкоротший призначений час або відстань.
порядок вимірювання часу.
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15.13.3

Результатом є відстань від відмітки до CLP. Найменший результат є найліпшим.

15.13.4

Заліковою позицією є відмітка або найліпша точка трека по досягненню мінімального
часу або відстані.
____________________

15.14 НАЙКОРОТШИЙ ПОЛІТ
15.14.1

Учасники роблять спробу скинути маркера або набути залікову точку треку найближче
до Загальної Точки Зльоту всередині призначеної залікової зони (зон)

15.14.2

Відомості про завдання:

15.14.3

a. опис залікової зони (зон)
Результатом є відстань від відмітки або найліпшої залікової точка трека
до CLP. Найменший результат є найліпшим.
____________________

15.15 НАЙМЕНША ВІДСТАНЬ ПОДВІЙНОГО СКИДАННЯ
15.15.1

Учасники роблять спробу скинути два маркери або досягти двох залікових точок трека
якомога ближче один до одного у різних залікових зонах.

15.15.2

Відомості про завдання:
a.

пис залікових зон.

15.15.3

Результатом є відстань між відмітками або точками трека. Найменший результат є
найліпшим.

15.15.4

Учасник не отримує результату, якщо його відмітки або залікові точки треку не будуть в
різних зонах, як зазначено у листі завдань.
____________________

15.16 НАЙБІЛЬША ВІДСТАНЬ ЗА ЧАС
15.16.1

Учасники мають спробувати скинути маркер або набути залікову точку треку подалі від
Загальної Точки Зльоту (CLP), за дозволений проміжок часу

15.16.2

Відомості про завдання:
a.
б.

15.17.3

найбільший призначений час
порядок вимірювання часу.

Результатом є відстань від відмітки або залікової точки треку до CLP. Набільший
результат є найліпшим.
____________________

15.17 НАЙБІЛЬША ВІДСТАНЬ
15.17.1

Учасники мають спробувати скинути маркер або набути залікову точку треку подалі від
Загальної Точки Зльоту (CLP) всередині залікової зони (зон)

15.17.2

Відомості про завдання:
a.

опис залікової зони (зон)

15.17.3 Результатом є відстань від відмітки або залікової точки треку до CLP. Набільший
результат є найліпшим.
____________________
15.18 НАЙБІЛЬША ВІДСТАНЬ ПОДВІЙНОГО СКИДАННЯ
15.18.1

Учасники пробують скинути два маркери або досягти двох залікових точок трека
якомога далі один від одного у заліковій зоні (зонах).

15.18.2

Відомості про завдання:
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a.
15.18.3

опис залікової зони (зон)

Результатом є відстань між відмітками або заліковими точками трека. Набільший
результат є найліпшим.
____________________

15.19 КУТ
15.19.1

Учасники мають виконати спробу досягти найбільшої зміни напрямку льоту від
напрямку, що встановлений. Зміною напрямку є кут проміж встановленим напрямком
та лінією “A-B”

15.19.2

Відомості про завдання:
a.
б.
в.

15.19.3

опис точок "A" і "B"
встановлений напрямок
найменша та найбільша відстані між "A" і "B"

Результатом є кут між напрямком, що встановлений та лінією "A-B" Найбільший
результат є найліпшим.
____________________

15.20 ТРЬОВИМІРНІ ЗАВДАННЯ
15.20.1
15.20.2
15.20.3

Учасники мають виконати спробу досягти найбільшї дистанції всередені встановленого
простору.
Відомості про завдання:
а. опис прстору.
Результатом буде найбільша сумарна горизонтальна відстань між
заліковими точками треку у встановленому просторі(ах).
Найбільший результат є найліпшим.
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ANNEX 1 - ABBREVIATION LIST
Rule
ref
7.1
7.2.
9.1

Abbr.

Rule

9.3
9.19
11.1
12.6
12.4
12.16
12.17
12.9
12.10

CTA
OFB
CLA
CLP
ILA
ILP
LO
T/O
LND
MKR
SRP
SCP
SCA
GMD
FMD

CONTEST AREA (CTA)
OUT OF BOUNDS (OFB)
COMMON LAUNCH AREA(S) (CLA)
COMMON LAUNCH POINT(S) (CLP)
INDIVIDUAL LAUNCH AREAS (ILA)
INDIVIDUAL LAUNCH POINT(S) (ILP)
LANDOWNER'S (LO) PERMISSION
TAKE-OFF (T/O) (S1 … etc.)
LANDINGS (LND)
MARKER (MKR)
SEARCH PERIOD (SRP)
SCORING PERIOD (SCP)
SCORING AREA (SCA)
GRAVITY MARKER DROP (GMD)
FREE MARKER DROP (FMD)

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20

PDG
JDG
HWZ
FIN
FON
HNH
WSD
GBM
CRT
RTA
ELB
LRN
MDT
SFL
MDD
XDT
XDI
XDD
ANG
BOX

PILOT DECLARED GOAL (PDG)
JUDGE DECLARED GOAL (JDG)
HESITATION WALTZ (HWZ)
FLY IN (FIN)
FLY ON (FON)
HARE AND HOUNDS (HNH)
WATERSHIP DOWN (WSD)
GORDON BENNETT MEMORIAL (GBM)
CALCULATED RATE OF APPROACH TASK (CRT)
RACE TO AN AREA (RTA)
ELBOW (ELB)
LAND RUN (LRN)
MINIMUM DISTANCE (MDT)
SHORTEST FLIGHT (SFL)
MINIMUM DISTANCE DOUBLE DROP (MDD)
MAXIMUM DISTANCE TIME (XDT)
MAXIMUM DISTANCE (XDI)
MAXIMUM DISTANCE DOUBLE DROP (XDD)
ANGLE (ANG)
BOX (BOX)

9.2.

MSA
TDS
WIS
FRF
GMF
TAS
TOS
GC
GL/TG
T
GB

Marker Scoring Area (MSA) (for AXMERG)
Task (data) sheet
Weather Information sheet
Flight Report Form
GPS Measuring Form
Task Score Sheet
Total Score Sheet
Ground Contact
Goal / Target
General Briefing
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Додаток 1
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Медичне забезпечення спортивних змагань включає 3 етапи:
1.
2.
3.
4.

попередній;
складання плану медичного обслуговування;
безпосереднє забезпечення змагань та глядачів;
складання звіту про проведену работу.

Ці етапи присутні в медичному забезпеченні змагань любого масштабу, конкретний зміст кожного
етапу залежить від рівня змагань.
1. Попередній етап передбачає:
1. Вивчення положення про змагання.
2. Ознайомлення з місцем проведення змагань, місцями розміщення учасників та глядачів.
3. Розрахунок медичних сил і засобів (необхідна кількість лікарів, середнього медичного
персоналу, санітарного транспорту, можливість евакуації з місця проведення
польотів/посадок, медичного обладнання, апаратури, медикаментів).
4. Подготовку приказу, що включає назначення відповідальних осіб.
5. Визначення джерел фінансування.
В положенні про змагання вказані строки та місце їх проведення, кількість, вік і спортивна
кваліфікація учасників, інші відомості.
Вивчаючи програму змагань, лікар разом з директором змагань або, за дорученням спортивного
директора – разом з офіцером по безпеці, визначають дні та час, в які імовірна потреба в медичній
допомозі.
Робітники, відповідальні за медичне забезпечення спортивних змагань, повинні бути ознайомлені з
правилами змагань з повітроплавання. Зняти спортсмена зі змагань по медичним показникам або
відсторонити від польоту має право тільки спортивний директор змагань на підставі висновку
лікаря змагань.
В разі проведення змагань або масових стартів на спортивному об’єкті, медичний пункт на
спортивному об’єкті повинен бути оснащеним необхідним інструментарієм, обладнанням,
медикаментами та перев’язувальним матеріалом для надання медичної допомоги та телефоном. В
медичному пункті повинні знаходитися план дій персоналу в надзвичайних ситуаціях і схема шляхів
евакуації постраждалих зі спортивних майданчиків і трибун.
Медичні сили та засоби, що залучаються до забезпечення змагань, включають медичних
роботників, санітарний транспорт, медичне обладнання, медикаменти та перев’язувальний
матеріал, засоби іммобілізації, носилки и т. п.
Кількість сил і засобів, що виділені для медичного забезпечення спортивних змагань, залежить від
місця проведення останніх, числа учасників та кількості глядачів.
2. Задачі другого етапу медичного забезпечення змагань:
1.
2.
3.
4.

Формування медичних бригад, складання графику роботи.
Організація медичного поста/пункта.
Зв’язок і форми сповіщення.
Інформація представників і учасників про порядок медичного обслуговування.

При розрахунку кількості медичних робітників виходять із запланованої кількості медичних бригад.
Бригада складається із лікаря та медичної сестри. Кількість санітарних автомашин розраховують
виходячи з кількості медичних бригад. Кожній бригаді виділяється санітарний автомобіль з водієм.
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3. Безпосереднє забезпечення змагань включає:
1.
2.
3.
4.

Вибірковий медичний контроль спортсменів перед проведенням передпольотного брифінгу.
Надання необхідної медичної допомоги в процесі змагань і відразу після них.
Допомога при допінг-контролі, якщо рівень змагань це передбачає.
Госпіталізацію у випадку необхідності та інформацію про госпіталізованих.

На етапі реєстрації учасників змагань у кожного пілота перевіряється наявність медичного
сертифіката.
Безпосереднє медичне забезпечення змагань починається з роботи лікаря, який чергує поблизу
місця проведення брифінгу та надає можливість учасникам звернутися за допомогою,
консультацією, перевірити артеріальний тиск і/або температуру тіла, може, на свій вибір,
запропонувати спортсмену перевірити його тиск і пройти контроль на склад алкоголю в крові.
4. При необхідності медичні працівники надають допомогу глядачам.
5. Заключний етап медичного забезпечення змагань
Складання звіту, який включає наступне:
1.
2.
3.
4.

кількість учасників або команд,
кількість звернень за медичною допомогою, в тому числі з травмами,
кількість госпіталізованих,
причини госпіталізації.

Звіт передаеться головному судді та вище за підпорядкуванням. В заключення проводиться аналіз
роботи медичної служби.
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