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ГОЛОВНОЇ  СУДДІВСЬКОЇ  КОЛЕГІЇ   

ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ПАРАШУТНОГО СПОРТУ 

(ПАРАШУТНА ГРУПОВА АКРОБАТИКА, ВПРАВА «ДВІЙКА»)   

 

 
Змагання проводились в період з 22 по 24 вересня 2017 р. на базі на 

постійному злітно-посадковому майданчику «Коротич» (ПЗПМ «Коротич») 

Харківського аероклубу імені В.С. Гризодубової ТСО України. 

В змаганнях взяли участь 8 команд: «ФІТАРЕЗИ»,  «ДИНОЗАВРИ»,   

«ТІМ ОФ ХОУП» («TEAM OF HOPE»), «АЕРОЗОНА», «БОБРИ», 

«ЛІТАЮЧИЙ ТРАНЗИТ», «ШВИДКИЙ СВІТ», «ДРАКОНИ», які представляли 

наступні організації: ТОВ «АК Авіа-Союз», Дніпропетровська обл.; ЦАК ім. 

О.К. Антонова, м. Київ; ГО ПК «5 океан», Київська обл.; Харківський аероклуб 

ТСО України ім. В.С. Гризодубової, м. Харків. 

Всього учасників – 24 (з них 3 жінки), в тому числі відеооператорів - 8 (з 

них 2 жінки). 

За кваліфікаційними класами: 

• категорія  “D” –    5; 

• категорія  “С” –    16 (з них 3 жінки). 

Найбільша кількість стрибків:  Алексеєнко В.А.- 3595. 

Найменша кількість стрибків:  Резяпов К.І. - 217. 

Наймолодший спортсмен Резяпов К.І. – 1991 р.н. 

Найстарший – Шанін О.С – 1969 р.н. 

Суддівська колегія складалась з 5 осіб: суддів  FAI – 2, суддів 

національної категорії – 1, суддів 2 категорії - 2. 

Змагання проводились відповідно до Регламенту проведення чемпіонату 

України з парашутного спорту (парашутна групова акробатика, вправа 

«Двійка») та згідно  Правил спортивних змагань з парашутного спорту. 

Згідно Положення програма змагань складалась з вправи «Двійка». 

Змагання були проведені за повною програмою.  



Для виконання парашутних стрибків використовувався літак  АН-28, який 

предоставлено АНТК ім. О.К. Антонова, смт. Гостомель. 

Для оцінки комплексів фігур використовувалося монітор Харківського 

аероклубу імені В.С. Гризодубової ТСО України. 

В ході змагань травм, порушень дисципліни, відмов техніки не було. 

Спортсмени, команди «БОБРИ» Добров Я.В. та Ільченко А.В. виконали 

кваліфікаційні вимоги майстрів спорту України; спортсмени команди 

«ШВИДКИЙ СВІТ» Миргород Ю.В. та Матора С.О. виконали кваліфікаційні 

вимоги кандидатів у майстри спорту України. 

В ході змагань було виконано 105 стрибків с парашутом. 

Команда переможець змагань нагороджена Кубком, медалями та 

дипломами ФПСУ.  

Спортсмени розміщувалися та харчувалися самостійно. Судді 

розміщувалися у готелі «Старт», харчувалися на ПЗПМ «Коротич».   

Відкриття та закриття змагань проводилося на  ПЗПМ «Коротич».   

 

  

Головний суддя, суддя FAI  Павловська Н.М. 

Заст. головного судді, суддя FAI  Злотник В.В. 

Головний секретар, суддя 2 кат.  Бойко М.В. 

 


