ПОЛОЖЕННЯ
про всеукраїнські змагання з повітроплавного спорту 2011 року
1. Мета та завдання

Всеукраїнські змагання з повітроплавного спорту проводяться з метою:
− подальшого розвитку повітроплавного спорту і його популяризації в Україні;
− підвищення рівня майстерності спортсменів;
− активізації навчально-тренувальної роботи спортивних організацій;
− відбору сильніших спортсменів до складів збірних команд України з
повітроплавного спорту для участі в офіційних міжнародних змаганнях;
− пропаганди здорового способу життя.
2. Терміни та місця проведення змагань

№

Місце
проведення

Термін
проведення

м.Кам’янецПодільський

23.02-27.02.11

Донецька обл.

14.04.11

Донецька обл.

14.04-17.04.11

м. Феодосія
АР Крим
м. Переяслав
-Хмельницкий

30.04-03.05.11

м. Кам'янец
-Подільський
м. Кам'янец
-Подільський
м. Київ

19.05-23.05.11

Всеукраїнські змагання «Кубок Чернігова»

м. Чернігів

24.06-28.06.11

10

Кубок України 2-й -етап, «Кубок Відродження»

м. Київ

12.07-17.07.11

11

Всеукраїнські змагання Кубок Губернатора Дніпропетровської
області "Небесний карнавал”
Етап Кубку України "Кубок Слобожанщини"

1

Назва змагань
Всеукраїнські змагання «Лютневі пригоди»

3

Всеукраїнські змагання «Встановлення національного рекорду
на дальність, тривалість та висоту польоту на ТА»
Всеукраїнські змагання «Кубок космонавта Берегового»

4

Всеукраїнські змагання «Кубок Крима»

5

Кубок Київської області 1-й- етап, "Кубок Переяслава
-Хмельницького"

6

Всеукраїнські змагання "Кубок Поділля"

2

7
8
9

12

Чемпіонат України з повітроплавання
Всеукраїнські змагання «Кубок Києва»

13

Всеукраїнські змагання "Повітроплавна Фієста" до Дня
фізкультурника

14

Етап Кубку України «Кубок Чорного моря»

15

Всеукраїнські змагання "Зимові забави"

05.05-09.05.11

19.05-23.05.11
27.05-29.05.11

Дніпропетровськ

04.08-08.08.11

м. Харків

16.08-23.08.11

м. Київ

02.09-06.09.11

м. Феодосія
АР Крим
м. Чернігів

05.09-10.09.11
02.12-05.12.11

3. Керівництво проведенням змагань

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснює
Департамент спорту вищих досягнень Міністерства України у справах сім’ї
молоді та спорту (далі – Мінсім’їмолодьспорт) та Федерація повітроплавання
України .

Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань
покладається на органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту за
місцем проведення змагань, регіональні підрозділи Федерації повітроплавання
України, Федерацію повітроплавання України.
4. Учасники змагань
До участі в змаганнях допускаються всі спортсмени, які є членами Федерації
повітроплавання України чи її підрозділів, котрі додержуються спортивного
Кодексу та вимог правил змагань з повітроплавального спорту.
До змагань допускаються спортсмени, які пройшли реєстрацію.
Кількість учасників змагань може бути обмеженою. Критерії відбору та
мінімальний наліт погоджені з ФВУ об’являються організаторами напередодні.
5. Система проведення змагань
Змагання з повітроплавного спорту проводяться згідно з чинними в Україні
правилами змагань з повітроплавного спорту, затвердженими Федерацією і
погодженими в установленому порядку з Міністерством сім’ї, молоді та спорту,
які не суперечать міжнародним правилам, та згідно з спортивним планомкалендарем поточного року.
6. Визначення переможців
6.1. Визначення особистої першості проводиться в кожних змаганнях згідно
всеукраїнських правил змагань. Переможцем змагань буде пілот, який
набрав найбільше сумарне число балів серед всіх пілотів, учасників в даних
змаганнях..
6.2. Переможцем змагань на Кубок України -2011р буде пілот, який отримав
найбільшу кількість балів за результатами всіх етапів серед всіх пілотів, які
взяли участь в змаганнях..
При рівності балів, перевага надається пілоту, який набрав більшу кількість
балів в змаганнях етапу (етапів), де взяла участь більша кількість пілотів.
6.3 Чемпіоном України 2011р. буде пілот, що набере найбільшу кількість балів в
Чемпіонаті України.
6.4. Змагання будуть вважатися що відбулися та переможці будуть названі в тому
разі, якщо в них буде виконано не менш ніж три завдання, не менше ніж в
двох окремих польотах.
7. Нагородження
1.

Спортсмену-переможцю Чемпіонату України присвоюється звання “Чемпіон
України”. Він нагороджуються медаллю, дипломом Мінсім’їмолодьспорту, та
призами. Спортсмени, які посіли 2-ге та 3-тє місця нагороджуються медалями,
дипломами Мінсім’їмолодьспорту, та можуть нагороджуватися призами.

Тренери, які підготували чемпіонів та переможців нагороджуються дипломами
Мінсім’їмолодьспорту.
3. Кращі судді змагань нагороджуються грамотами Мінсім’їмолодьспорту.
4. Спортсмени-переможці Кубку України нагороджуються призами, медалями,
дипломами Мінсім’їмолодьспорту . Спортсмени, які посіли 2-ге та 3-тє місця,
нагороджуються медалями, дипломами Мінсім’їмолодьспорту.
Спортсмени, які встановили українські рекорди, після оформлення
відповідних документів та затвердження, нагороджуються дипломами
“Рекордсмен України”
2.

8.Фінансові умови
Витрати на організацію та проведення Чемпіонату і Кубку України з
повітроплавального спорту несуть:
− оплата суддівства та витрат на технічне забезпечення суддівства (оренда а/м,
паливо, гелій), на відрядження суддів, нагородження переможців
Мінсім`ямолодьспорт в межах затвердженого кошторису витрат на проведення
змагань, Федерація та спонсори;
− витрати на відрядження учасників змагань і тренерів (проїзд в обох напрямках,
добові, страхування спортсменів), харчування та проживання учасників організації, які відряджають, та самі учасники змагань.
Витрати на організацію та проведення других змагань з повітроплавального
спорту несуть згідно кошторису, погодженого з ФВУ.
9. Заявки
Заявки на участь у змаганнях подаються в строки, указані організаторами на
адресу організаторів змагань (адрес організаторів кожних змагань можливо
уточнить в ФВУ).
Форма Заявка надається організаторами змагань.
Організатори на етапі реєстрації та допуску учасників перевіряють наступні
документі
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ліцензія пілота;
Льотна книжка пілота;
Формуляр аеростата;
Свідоцтво льотної придатності аеростата;
Свідоцтво реєстрації аеростата;
Страхове свідоцтво;
Спортивна ліцензія ФАІ чи зобов’язання, яке свідчить що він знає та розуміє
Спортивний Кодекс ФАІ та зобов’язується його додержуватись;
h. Паспорт чи посвідчення особистості.

10. Підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань, стартового обладнання, забезпечення
безпеки, розміщення, харчування, транспорту, палива для аеростатів, медичне
обслуговування змагань покладається на органи виконавчої влади з питань
фізичної культури та спорту за місцем проведення змагань організаторів змагань

(підрозділи Федерації Повітроплавання України), які проводять змагання та на
Федерацію повітроплавання України.

11. Медичне забезпечення
Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до
«Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що
затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2008 №
614. Присутність лікаря на змаганнях обов’язкова.
12. Звіт
Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки
завойованих балів), подаються до Міністерства протягом 5 (п’яти) календарних
днів після закінчення змагань на адресу:
Мінсім’ямолодьспорт України (Департамент спорту вищих досягнень)
вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна.
Інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові місця
подається до Мінсім’ямолодьспорт у день закінчення змагань за тел. 289-45-92
і моб. 098 464 40 66 – Ігор Ішков
Положення не є офіційним викликом на змагання.
Департамент спорту вищих досягнень Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту України.

