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1.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1.1 Популяризація та розвиток парашутного спорту України.
1.2 Спроба встановлення національного рекорду України з парашутної купольної
акробатики вночі у класі “Великі формації”.
1.3 Підвищення майстерності спортсменів-парашутистів.
2.

ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ СПРОБ

2.1 Спроби проводяться в період з 26 по 29 травня 2020 р. на базі військової частини А1604,
село Чорнобаївка, Белозерський р-н, Херсонська область.
2.2 Реєстрація спортсменів-учасників основного складу рекордних спроб, відеооператорів
та альфа-групи (резервні учасники) проводиться 26 травня з 12 до 13 год.
2.3 Прибуття суддів-комісарів на базу військової частини А1604, село Чорнобаївка,
Белозерський р-н, Херсонська область 26 травня до 12:00 год.
3.

КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СПРОБ

Рекордні спроби організовуються та проводяться відповідно до документів, що
3.1
регламентують льотно-парашутну роботу в авіаційних організаціях України.
Підготовка та організація рекордних спроб здійснюються ВГО “ФПС України”,
3.2
Сухопутними військами Збройних Сил України, оргкомітетом національного рекорду.
Склад організаційного комітету рекорду:
3.3
Мінаков Р.В.
– голова організаційного комітету, командир військової частини
•
А1604;
Обуховська О.І. - член організаційного комітету, керівник-постановник рекорду
•
Замковський В.О. - член організаційного комітету;
•
Дробітько С.М. – член організаційного комітету, питання безпеки стрибків,
•
організаційно-технічні питання;
Проведення організаційної роботи з відбору кандидатів до основного складу рекордних
3.4
спроб та формування альфа-групи покладається на оргкомітет рекорду.
3.5. Альфа-група формується у день реєстрації.
3.6. Безпосереднє проведення спроб покладається на організаційний комітет рекорду.
3.7. Розстановку спортсменів-учасників рекордних спроб по місцях у формаціях проводить
керівник-постановник рекорду.
4.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРОБ

Для виконання спроб військова частина А1604 надає вертоліт Мі-8 з підготовленими
4.1
екіпажами на період проведення рекордних спроб.
Фінансове забезпечення участі спортсменів (проїзд, добові в дорозі, харчування,
4.2
відшкодування середньомісячного заробітку, оплата помешкання) - за рахунок власних коштів
спортсменів або відряджуючої організації, забезпечення суддів-комісарів - за рахунок
окремого кошторису організаторів рекорду.
Організатори спроб забезпечують суддів-комісарів апаратурою та помешканням для
4.3
перегляду відеозйомок рекордних спроб, медичним обслуговуванням всіх учасників спроб,
здійснюють підготовку місця проведення рекордних спроб, прийом та збереження
спортивного майна, аеродромно-технічне забезпечення авіаційної техніки, керівництво
польотами та стрибками на період проведення рекордних спроб, технічними засобами
забезпечення відеозйомки вночі.
Спортсмени та відеооператор/відеооператори прибувають зі своїм власним
4.4
обладнанням та парашутним спорядженням, допущеним до експлуатації в 2020 р.,
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індивідуальними засобами світлової індикації парашутистів та їх наповнених куполів,
висотомірами з індивідуальною підсвіткою.
Відеообладнання відеооператорів має відповідати вимогам підпункту 3) п. 7 ст. 3
4.5
глави Х чинних Правил спортивних змагань з парашутного спорту.
5.

ДОПУСК УЧАСНИКІВ ДО СПРОБ

5.1. До участі у рекордних спробах допускаються спортсмени та відеооператори, громадяни
України, котрі мають чинний/дійсний Український національний Сертифікат/Посвідчення
парашутиста не нижче категорії/класу “С” з парашутної купольної акробатики.
5.2. Спортсмени, які включені до основного складу на спроби або до складу Альфа-групи,
повинні мати допуск до виконання стрибків з парашутом у військовій частині А1604.
5.4. До участі у рекордних спробах (основний склад, відеооператор/відеооператори, альфагрупа) допускаються тільки члени ВГО “ФПС України”.
5.5. Всі парашутні системи мають бути обладнані страхувальними приладами.
5.6. Наявність жорсткого шолому та справного висотоміра з індивідуальною підсвіткою у
кожного спортсмена-учасника рекордних спроб та відеооператора – обов’язкова.
5.7. Перелік обов’язкового екіпірування парашутиста визначається п. 5 розділу V Правил
спортивних змагань з парашутного спорту.
6.

ПРОГРАМА СПРОБ

6.1. Для встановлення національного рекорду надається до 10 спроб, які будуть виконані
спортсменами в період з 26 по 29 травня 2020 року.
6.2. Перед початком рекордних спроб керівник-постановник рекорду подає головному
судді-комісару графічне зображення заявленої формації, персональний склад спортсменівучасників рекордної спроби та відеооператора.
6.3. Персональний склад спортсменів, які заявляються на участь у побудові формації, може
замінюватись з числа запасних учасників з альфа-групи за рішенням керівника-постановника
рекорду.
6.4. Рішення керівника-постановника рекорду стосовно замін у складі спортсменівучасників рекордної спроби, конфігурації заявленої формації, місця кожного зі спортсменівучасників у формації оскарженню не підлягає.
6.5. Безпека при виконанні рекордних спроб забезпечується відповідними рішеннями
відповідальних осіб організаційного комітету рекорду.
7.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПРОБ

7.1. Фіксацію нового рекордного досягнення України здійснюють судді-комісари за
Правилами змагань з парашутної групової акробатики Міжнародної парашутної комісії (FAI
ISC) поточного року та п. 3.3.2 спортивного Кодексу FAI, розділ 5 “Парашутизм”. Результат
встановлення нового національного рекорду підлягає затвердженню Радою ВГО “ФПС
України”.
8.

НАГОРОДЖЕННЯ РЕКОРДСМЕНІВ

8.1. Після затвердження Радою ФПСУ факту встановлення нового національного рекорду
України з парашутної купольної акробатики вночі у класі “Великі формації”, спортсменамучасникам побудованої рекордної формацій присвоюється титул “Рекордсмен України”.
8.2. Рекордсмени, повітряний відеооператор/відеооператори побудованої рекордної
формації, нагороджуються дипломами ФПСУ.
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