
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Мінмолодьспорту 
України № 833/5.2/19 
від 26.06.2019 р. 
Заступник Міністра 
молоді та спорту України 

______________Я. ВОЙТОВИЧ 

 
 

 
Регламент 

проведення чемпіонату України з парашутного спорту 
(парашутне купольне пілотування) (ІІІ ранг) 

 
(із змінами внесеними згідно наказів Мінмолодьспорту України 
№ 896/5.2/19 від 17.07.2019 р. та № 1009/5.2/19 від 15.08.2019 р.) 

 
1. Мета та завдання 

 
Чемпіонат України з парашутного спорту (парашутне купольне пілотування) 

(ІІІ ранг) (далі – змагання) проводиться з метою: 
 

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 
подальшого розвитку парашутного спорту і його популяризації в Україні; 
підвищення рівня майстерності спортсменів; 
виявлення сильніших спортсменів для формування збірної команди України 

та участі у Кубку світу 2019 року; 
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях. 

 
2. Строки і місце проведення змагань 

 
Чемпіонат України проводиться з 21 серпня по 25 серпня 2019 року на базі 

аеродрому “Бородянка” Приватне акціонерне товариство “АС” (обласний 
авіаційний центр) за адресою: смт. Бородянка, Бородянський р-н, Київська область. 

 
3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 
Керівництво проведенням чемпіонату України здійснюється Міністерством 

молоді та спорту України (надалі – Мінмолодьспорт) та Всеукраїнською 
громадською організацію “Федерація парашутного спорту України” (далі – 
ФПСУ). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 
України покладається на управління фізичної культури і спорту Київської обласної 
державної адміністрації, Приватне акціонерне товариство “АС” (надалі – ПрАТ 
“АС”), суддівську колегію, рекомендовану ФПСУ, склад якої затверджується 
Мінмолодьспортом. 
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4. Учасники змагань 

 
До участі у чемпіонаті України допускаються спортсмени, які досягли 

18 років. 
Спортсмени повинні бути зареєстровані у своїй спортивній організації/клубі 

станом на 01.05.2019 р. 
Кожен зі спортсменів до початку змагань повинен мати у поточному році 

досвід не менше 10 тренувальних стрибків за програмою змагань. 
Окремий залік серед жінок юніорів не проводиться. 

 
5. Характер заходу 

 
Змагання індивідуальні, проводяться згідно з Правилами спортивних змагань 

з парашутного спорту та правилами з парашутного купольного пілотування, 
затвердженими Міжнародною парашутною комісією FAI у 2019 році 
(https://www.fai.org/sites/default/files/documents/2019_ipc_cr_cp.pdf) (далі Правила). 

 
6. Програма проведення змагань 

 
Чемпіонат України проводиться з 21 по 25 серпня 2019 року.  
День приїзду: 

  члени суддівської колегії – 21 серпня 2019 р.  
  спортсмени – 22 серпня 2019 р.  
 Час роботи мандатної комісії: 22 серпня з 10:00 до 18:00. 
 Закінчення змагань: 25 серпня 2019 р. 

Адреса місця проведення змагань: аеродром “Бородянка”, смт. Бородянка, 
Бородянський р-н, Київська область, контактний тел. +380 50 469 27 65, e-mail: 
dentline@ukr.net  

Програма змагань: 
Офіційні тестові стрибки – 2 стрибка; 
Вправа “Дистанція” – 3 тури; 
Вправа “Швидкість” – 3 тури; 
Вправа “Зональна точність” – 3 тури. 

Умови виконання вправ – згідно з Правилами. 
Мінімальна кількість спортсменів для розіграшу чемпіонату України – 

4 спортсмена. 
Щоденний план-графік перебігу змагань визначається директором змагань за 

узгодженням з головним суддею змагань з урахуванням погодних умов та дозволу 
на використання повітряного простору на місці проведення змагань. 

Якщо за погодних умов, або форс-мажорних обставин повна програма не 
може бути виконана, змагання будуть вважатись розіграними при мінімумі 1 тур у 
кожній вправі. 

 
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 
Підготовка місць проведення змагань здійснюються відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про порядок 
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підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів" та з 
урахуванням Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для 
польотів легких повітряних суден, затверджених наказом Державної служби 
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 01.12.2004 р. № 205, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 р. за № 1644/10243, та 
Правилами. 

 
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 
Місця спортсменів у вправі визначаються за найбільшою сумою приведених 

очок в усіх турах. Спортсмен, якій набрав найбільшу кількість приведених очок, 
проголошується переможцем. 

При однаковій сумі приведених очок, пріоритет у визначенні місця 
віддається в одному з будь-яких турів, спортсмену з кращими приведеними очками. 

 Переможець чемпіонату України у кожній вправі визначається по 
найбільшої сумі приведених очок, отриманих спортсменами у вправі. 

Переможці чемпіонату України в абсолютній першості визначається по 
найбільшої сумі приведених очок за підсумками трьох вправ.  

Переможець чемпіонату України у кожній вправі та в абсолютній першості 
нагороджується медаллю та дипломом ФПСУ. 

Спортсмени, що посіли 2 та 3 місця у вправах та в абсолютній першості, 
нагороджуються медалями та дипломами ФПСУ.  

 
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок 

коштів Державного бюджету України передбачених Мінмолодьспорту відповідно 
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України на 2019 рік (канцтовари, проїзд суддів, добові в дорозі суддям, проживання 
суддів, харчування суддів, відшкодування вартості 11 стрибків з парашутом 
5 спортсменів за ціною 500,00 грн за один стрибок), у межах затвердженого 
кошторису та частково за рахунок позабюджетних коштів, залучених ФПСУ. 

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі 
спортсменів та тренерів-представників у змаганні: страхування спортсменів, 
оплата проїзду та добових під час переїзду, часткове відшкодування вартості 
стрибків з парашутом, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця 
проведення змагання, харчування та проживання. 

 
10. Строки та порядок подання заявок на участь у чемпіонаті України. 

 
Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються не пізніше ніж за 

7 днів до початку змагань на електронну адресу : dentline@ukr.net, (копії – на 
електронну адресу ФПСУ: rada_fpsu@ukr.net), довідки за контактним телефоном, 
що визначений у пункті 6 цього Регламенту. 

Для участі у змаганнях спортсмени подають до мандатної комісії: 
Паспорт громадянина України; 
Дійсне (чинне) Посвідчення/Сертифікат парашутиста не нижче класу “С”; 
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Книжку обліку стрибків з парашутом; 
Поліс договору про медичне страхування, чинний при виконанні стрибків з 

парашутом на період проведення змагань (страхова сума не менше тридцяти тисяч 
гривень); 

Відмітку уповноваженого фахівця ПрАТ “АС” про перевірку парашутної 
системи спортсмена. 

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки (іменні 
та командні), надсилаються офіційним листом на бланку федерації до 
Мінмолодьспорту протягом 5-ти календарних днів після завершення змагань та 
оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові місця 
команд-учасниць надається офіційним листом на бланку федерації до 
Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок) на е-mail: 
correspond@msms.gov.ua та sportanre@gmail.com. 

Цей регламент або положення є офіційним викликом на змагання. 
 

Заступник директора департаменту 
фізичної культури та неолімпійських 
видів спорту – начальник відділу 
пріоритетних неолімпійських видів спорту О. АНАСТАСЬЄВА 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
Президент ВГО "Федерація 
Парашутного спорту України" 
 
_________________ О.В. Шаповалов 
10 червня 2019 р.  
 
 


