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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення спроб встановлення національного рекорду України

з польотів в аеродинамічних комбінезонах (ВС-комбінезонах)
у класі “Великі формації”
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
1.1. Популяризація та розвиток нової дисципліни парашутного спорту в Україні.
1.2. Спроби встановлення національного рекорду України з польотів в аеродинамічних
комбінезонах (ВС-комбенізонах) у класі “Великі формації”.
1.3. Підвищення міжнародного авторитету України у спільноті країн, що розвивають та
підтримують парашутні види спорту.
1.4. Підвищення майстерності спортсменів-парашутистів.
2.

СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ РЕКОРДНИХ СПРОБ

2.1 Рекордні спроби проводяться в період з 25 по 27 серпня 2017 р. на місці проведення
стрибків з парашутом Громадської організації “Парашутний клуб “5 Океан” – комплекс
аеродрому “Київ-Південний”, 60-й км траси Київ-Одеса, зупинка “Київ-Південний”.
2.2 Реєстрація учасників основного складу рекордних спроб, відеооператорів та альфа-групи
(резервні учасники) проводиться 25 серпня з 08 до 09 год.
2.3 Прибуття суддів-комісарів на аеродром “Київ-Південний” 24 серпня до 14:00 год.
3.

КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКОРДНИХ СПРОБ

3.1 Рекордні спроби організуються та проводяться відповідно до документів, що регламентують
льотно-парашутну роботу в авіаційних організаціях України.
3.2 Підготовка та організація рекордних спроб здійснюються ВГО “ФПС України”,
оргкомітетом рекордних спроб.
3.3 Склад організаційного комітету рекордних спроб:
• Висовень Ю.В. - голова організаційного комітету рекордних спроб;
• Члени організаційного комітету рекорду:
- Чугуєв О.І.

- керівник-постановник рекордних спроб;

- Лихвар І.І.
- член оргкомітету;
- Крижановський О.Г. - член оргкомітету, питання безпеки стрибків з парашутом.
- Джамалов Т.А.

- член оргкомітету, організаційно - технічні питання.

3.4 Проведення організаційної роботи з відбору кандидатів до основного складу рекордних
спроб та формування альфа-групи покладається на оргкомітет рекордних спроб.
3.5 Альфа-група формується у день реєстрації учасників.
3.6 Безпосереднє проведення рекордних спроб покладається на оргкомітет рекордних спроб.
3.7 Розстановку учасників рекордних спроб по місцях у формаціях проводить керівникпостановник рекордних спроб.
4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКОРДНИХ СПРОБ
4.1 Для виконання рекордних спроб ГО “Парашутний клуб “5 Океан” надає літак АН-3 та
гелікоптер Мі-8 з підготовленими екіпажами на період проведення рекордних спроб.
4.2 Фінансове забезпечення участі спортсменів (проїзд, добові в дорозі, харчування,
відшкодування середньомісячного заробітку, оплата помешкання) - за рахунок власних
коштів спортсменів або відряджуючої організації, забезпечення суддів-комісарів - за
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рахунок окремого кошторису оргкомітету рекордних спроб.
4.3 Оргкомітет рекордних спроб забезпечують суддів-комісарів апаратурою та помешканням
для 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.
4.4 Спортсмени прибувають зі своїм власним обладнанням та парашутним спорядженням,
допущеним до експлуатації в 2017 р.
5.

ДОПУСК УЧАСНИКІВ ДО РЕКОРДНИХ СПРОБ

5.1 До участі у рекордних спробах допускаються спортсмени та відеооператори, громадяни
України, котрі мають Український національний Сертифікат/Посвідчення парашутиста не
нижче категорії/класу “В”, мають не менше ніж 250 стрибків з парашутом, в т.ч. не менше
ніж 50 стрибків у ВС-комбенізоні, з них не менше ніж 20 стрибків у ВС-комбенізоні у
поточному році.
5.2 Спортсмени, які включені до основного складу на виконання рекордних спроб, або до
складу альфа-групи, повинні мати допуск до виконання стрибків з парашутом в ГО
“Парашутний клуб “5 Океан”.
5.3 До участі у рекордних спробах (основний склад, відеооператори, альфа-група)
допускаються тільки члени ВГО “ФПС України”.
5.4 Всі парашутні системи мають бути обладнані страхувальними приладами з чинними
допусками на час виконання рекордних спроб.
5.5 Наявність жорсткого шолому та сигналізатора висоти у кожного учасника рекордних спроб
– обов’язкова.
6.

ПРОГРАМА РЕКОРДНИХ СПРОБ

6.1. Для встановлення національного рекорду надається до 8 спроб, які будуть виконані
спортсменами в період з 25 по 27 серпня 2017 року.
6.2. Перед початком кожної з рекордних спроб керівник-постановник рекордних спроб подає
головному судді-комісару графічне зображення заявленої формації та персональний склад
учасників рекордної спроби (в т.ч. відеооператорів).
6.3. Персональний склад спортсменів, які приймають участь у побудові формації, може
замінюватись з числа запасних учасників з альфа-групи за рішенням керівникапостановника рекордних спроб.
6.4. Рішення керівника-постановника рекордних спроб стосовно замін у складі учасників
рекордної спроби, чисельного складу та конфігурації заявленої формації, місця кожного зі
спортсменів у формації оскарженню не підлягає.
6.5. Контроль за дотриманням заходів безпеки учасниками виконання рекордних спроб
покладається на відповідальних осіб організаційного комітету рекордних спроб.
7.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКОРДНИХ СПРОБ

7.1. Фіксацію нового рекордного досягнення України здійснюють судді-комісари за Правилами
фіксації рекордів у класі “Великі формації” в польотах у ВС-комбенізонах Міжнародної
парашутної комісії (IPC FAI) у редакції 2015 р., версія 2 на підставі наданого
відеозапису/відеозаписів та фотозображень.
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7.2. Відеоспорядження для відеозапису у вільному падінні має бути спроможним передавати
цифровий сигнал високої чіткості (HD 1080i/1080p) зі швидкістю зміни кадрів не менше ніж
25 кадрів за секунду з картки пам'яті (не нижче класу 10).
7.3. Якість фотозображень має бути щонайменше 10 мегапікселів.
7.4. Результат встановлення нового національного рекорду підлягає затвердженню Радою ВГО
“ФПС України”.
8.

НАГОРОДЖЕННЯ РЕКОРДСМЕНІВ

8.1. Після затвердження Радою ВГО “ФПС України” факту встановлення нового національного
рекорду України з польотів в аеродинамічних комбінезонах (ВС-комбенізонах) у класі
“Великі формації”, спортсменам-учасникам рекордної формації надається титул
“Рекордсмен України”.
8.2. Рекордсмени, повітряниі відеооператори рекордної спроби, нагороджуються дипломами та
медалями ФПСУ.
Комітет з питань розвитку видів парашутного спорту,
пов’язаних з польотами у ВС-комбенізоні
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