
 
 

 

ЗВІТ 

спортивних комісарів 
 

про проведення спроб встановлення 

національного рекорду України 

з парашутної групової акробатики у класі  

“Великі формації з перебудовою з повним 

розпуском” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗПМ “Коротич”, Харківська область 

20-21 липня 2019 р



ЗВІТ 

спортивних комісарів 

 про фіксацію спроб встановлення національного рекорду України 

з парашутної групової акробатики у класі  

“Великі формації з перебудовою з повним розпуском” 
 

Підготовка та організація рекордних спроб здійснюються ВГО “ФПС 

України”, Харківською обласною федерацією парашутного спорту, 

Харківським аероклубом, оргкомітетом національного Рекорду. 

 

Склад організаційного комітету: 

- Філатов С.М. - Голова організаційного комітету Рекорду, начальник 

Харківського аероклубу; 

Члени організаційного комітету Рекорду: 

- Шаповалов О.В. - керівник-постановник Рекорду; 

- Балашов І.Б. - член оргкомітету; 

- Рижило П.А. - член оргкомітету, питання безпеки стрибків, 

організаційно - технічні питання. 

 

Рекордні спроби проводились 20 липня 2019 року на базі Харківського 

аероклубу імені В.С. Гризодубової ТСО України, ПЗПМ “Коротич”, 

Харківська область.. 

Для забезпечення можливості виконання рекордних спроб Харківський 

аероклуб надав літак АН-28 з підготовленим екіпажем. 

Фіксація рекордних спроб проводилась за допомогою відеозйомки 

повітряного відео-оператора Кутєпов Андрій Дмитрович, який 

використовував відеокамеру цифрового формату. 

Колегія суддів-комісарів складалась з трьох суддів: двох  міжнародної 

категорії та одного національної категорії.. 

Суддям-комісарам були надані: 

заявка встановленого зразка з поіменним списком всіх учасників Рекорду, 

графічні схеми кожної із заявлених формацій в перебудовах. 

Для участі у рекордних спробах були заявлені 22 спортсмени: 20 

основних спортсменів, 1 відео-оператори та 1 спортсмен з групи запасних – 

«Альфа-групи», три спортсмени прийняли участь у рекордних спробах вперше 

Висота стрибків становила у першій спробі 4200 метрів, а у другій спробі 

4300. 

Відокремлення учасників першої - рекордної спроби від літака АН-28 

почалося о 13 год. 20 хв.  

Спортивними комісарами у першій спробі рекорд не був зафіксований у 

зв’язку з попаданням у хмару. 

 

 



Відокремлення учасників другої - рекордної спроби від літака АН-28 

почалося о 15 год. 00 хв. 

У другій спробі спортивними комісарами рекорд був зафіксований, 

спортсмени побудували  три формації, що були вказані у графічних схемах, 

згідно заявлених місць розміщення спортсменів у кожній формації,  

Час побудови рекордних формацій становив: 

перша формація - 35,23 сек. 

друга формація – 45,58 сек.,  

третя формація – 55,08 сек.. 

Відхилень від схеми стрибка у рекордній спробі не було, при цьому 

вимоги безпеки були виконані повністю. 

Спортивні комісари, розглянувши пред’явлені графічні схеми стрибка 

разом із відеоматеріалами повітряної зйомки, зафіксували результат цього 

стрибка як нове рекордне досягнення України з парашутної групової 

акробатики у класі “Великі формації з перебудовою з повним розпуском” 

Суддівська колегія цих рекордних спроб  рекомендує Раді ВГО «ФПСУ» 

зробити все необхідне для затвердження цього рекорду як національного 

досягнення у парашутному спорті. 

Рекордсмени України нагороджувались медалями та дипломами. 

Під час спроб виконано 84 стрибка з парашутом. 

Парашутна техніка працювала у штатному режимі.  

Травм при виконанні стрибків не було. 

Необхідно відмітити, що 3 з 20 учасників рекорду – вперше прийняли 

участь у встановленні національного рекорду. 

Слід відзначити зразкову роботу екіпажу літака АН-28  та організацію 

льотної роботи.  

Проведення рекордних спроб було попередньо анонсовано засобами 

масової інформації. 

Перебіг та результати рекордних спроб освітлювалися засобами масової 

інформації (телебачення, радіо, інтернет). 

 

 

Спортивні комісари: 

 

Головний суддя-комісар, суддя НК     П.Корчмар 

 

Суддя-комісар, суддя FAI       В.Злотник 

 

Суддя-комісар, суддя FAI      Н.Павловська 
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