Чемпіонат України
з парашутного спорту (класичний парашутизм) (III ранг)
Звіт головної суддівської колегії
ПЗПМ «Коротич», Харківська обл.

17-21 липня 2019 р.

Чемпіонат України з парашутного спорту (класичний парашутизм) (III ранг) проводився
згідно з Правилами змагань з парашутного спорту України та Регламентом змагань.
Змагання проводилися з 17 по 21 липня 2019 р. на базі Харківського аероклубу
ім. В.С. Гризодубової ТСОУ на постійному злітно-посадковому майданчику (ПЗПМ) «Коротич».
Програма змагань:
Вправа № 1 - «Індивідуальні стрибки на точність приземлення», висота стрибка 900–1000 м.
Вправа № 2 - «Індивідуальні акробатичні стрибки з виконанням серії маневрів у вільному
падінні», висота стрибка 2200 м.
Вправа № 3 - «Групові стрибки на точність приземлення», висота стрибка 900–1000 м.
До змагань допускалися спортсмени у відповідності до вимог Регламенту та Правил
спортивних змагань з парашутного спорту.
У змаганнях взяли участь 10 спортсменів, з них – 6 жінок. У групових стрибках на точність
приземлення було заявлено 2 жіночі команди: Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової ТСОУ
та в/ч А0549, м. Вінниця.
Спортсмени представляли колективи наступних організацій:
- Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової ТСОУ;
- Львівський АСК ТСОУ;
- в/ч А0549, м. Вінниця.
За спортивною кваліфікацією спортсмени поділялись на наступні категорії:
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Серед заявлених спортсменів найстарші за віком:
- серед чоловіків – КМСУ - Іванов Є.М., 1957 р.н.;
- серед жінок – КМСУ Климова Г.Л., 1960 р.н.
Серед заявлених спортсменів наймолодші за віком:
- серед чоловіків – КМСУ Романюк Р.Р., 1971 р.н.;
- серед жінок – МСУ Кузнецова Т.В.,1973 р.н.
За кількістю стрибків:
- найбільша: серед чоловіків – у Степаненка В.А. – 5091; серед жінок – у Корчмар І.М. – 6192;
- найменша: серед чоловіків – у Романюка Р.Р. – 1046; серед жінок – у Климової Г.Л. – 1129.
Всі учасники мають на період змагань страховку від нещасних випадків при виконанні
стрибків з парашутом, дійсне посвідчення парашутиста, висновок медичної комісії та допущені до
виконання стрибків з парашутом у поточному році.
За актами технічного огляду парашутних систем та страхувальних приладів організацій, що
направили спортсменів на змагання, все парашутне спорядження спортсменів знаходиться у
справному стані.
Суддівська колегія складалася з 15 чоловік та мала такий склад: судді міжнародної
категорії—4, судді національної категорії — 2, судді 1 категорії — 4, судді 2 категорії —5.
Програма змагань виконана повністю, за винятком півфінальних стрибків на точність
приземлення серед чоловіків.
Загалом було виконано 142 стрибки, з них на пристрілку—36, повторні – 12.

За вправами:
Вправи №№ 1, 3 –107, з них на пристрілку – 31, повторних – 11.
Вправа № 2 – 35, з них на пристрілку – 5, повторних – 1.
Парашутна техніка учасників змагань працювала у штатному режимі.
Стрибки з парашутом за програмою змагань обслуговувалися літаком АН-2 Харківського
аероклубу ім. В.С. Гризодубової ТСОУ. Стрибки виконувалися на мати з поролону, що були надані
Харківською обласною федерацією парашутного спорту. Результати у стрибках на точність
приземлення вимірювались електронною системою (АВП) «Поіск-2», що була надана Харківською
обласною федерацією парашутного спорту.
Суддівство індивідуальних акробатичних стрибків (вправа №2) проводилось по
відеозаписам, що були зроблені за допомогою відеоустановки, наданою Харківською обласною
федерацією парашутного спорту. Оцінювання результатів проводилося суддями за допомогою
проектора «Toshiba», що був наданий Харківською обласною федерацією парашутного спорту.
Швидкість вітру вимірювалася електронним анемометром, що був наданий ВГО «Федерація
парашутного спорту України».
Призери змагань серед чоловіків і жінок нагороджувалися медалями та дипломами
відповідно до регламенту, при цьому чоловіки нагороджувалися тільки за перші місця. У групових
стрибках та у командній першості нагородження проводилося тільки за перше місце серед жіночих
команд, чоловічих команд заявлено не було.
Перебіг змагань освітлювався засобами масової інформації та в інтернеті.
Підтвердження та виконання нормативів ЄСК України.
На чемпіонаті України вимоги розряду КСМУ ЄСКУ підтвердили - Іванов Є.М., Климова Г.Л.,
Яковлева Н.Д. (Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової ТСОУ) та Романюк Р.Р. (Львівський
АСК ТСОУ).
Проживання учасників змагань було організовано у готелі «Старт» (м. Харків) та у спальних
приміщеннях на території ПЗПМ «Коротич». Харчування учасників змагань було організовано на
місцях проживання.
Травм та захворювань учасників змагань зафіксовано не було.
Пропозиції:
Звернути увагу Ради ВГО «Федерація парашутного спорту України» на вкрай гостру
проблему оновлення вимірювальної апаратури для реєстрації результатів стрибків на точність
приземлення, а саме придбання 2-х датчиків АВП.
Головний суддя,
суддя 1 категорії

Бойко М.В.

Заступник головного судді,
суддя міжнародної категорії

Тьорло І.А.

Заступник головного судді,
суддя національної категорії

Труш О.А.

Старший суддя вправ №№ 1, 3,
суддя 2 категорії

Деянова Н.С.

Старший суддя вправи № 2,
суддя 1 категорії

Труш С.М.

Старший суддя на старті,
суддя 2 категорії

Медведєв О.І.

Головний секретар,
суддя 2 категорії

Щеглов О.П.

