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Звіт головної суддівської колегії 
чемпіонату України-2019 з парашутного спорту  

(парашутна групова акробатика, вправа “Четвірка”) (ІІІ ранг) 
   

Змагання проводились на базі ПЗПМ "Коротич", Харківська обл.,  в період з 6 по 
8 вересня 2019 року. Змагання проведені згідно Регламенту проведення чемпіонату 
України з парашутного спорту. Оцінка вправ проводилась згідно Правил змагань з 
парашутної групової акробатики. 

В змаганнях прийняли участь 7 команд  з 3 адміністративно-територіальних 
одиниць: Дніпропетровська обл., Київська обл., Харківська обл. 

 Команди були представлені такими організаціями:  
"АЛІС", "Мрія", "МЛ Тім", "Транзіт" - ТОВ АК "Авіа-Союз", Дніпропетровська 

обл., 
"НЕ в НАПРЯГ", "Атмосфера" - Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової 

ТСОУ, Харківська обл. 
"Міт хаммер" - ГО "Парашутний клуб "5 Океан",  Київська обл. 
У змаганнях взяли участь 34 учасники, з них 32 чоловіки та 2 жінки. 5 команд 

заявили  відеооператорів у складі команд, 2 команди не мали заявлених відеооператорів, 
також 1 команда заявила 1 запасного учасника. 

 За сертифікацією – всі заявлені учасники сертифіковані та мають українські 
національні сертифікати парашутиста: 

- категорія „С” – 21 чоловік в тому числі жінок – 1,  
- категорія „D” – 13 чоловік, в тому числі жінок – 1. 
 
Всі спортсмени старше 24 років: 

- наймолодший з них Резяпов Кирило Ігорович, 1991 року народження; 
- найстарший -  Шевченко Олексій Володимирович – 1961 року народження. 

 
За кількістю стрибків з парашутом : 

- найбільше у Суліма О.П. - 7376 стрибків; 
- найменше у Химича Ю.В. - 467 стрибків. 

 
Суддівська колегія складалась з 7 чоловік, з них суддів: 

- FAI – 2 чол.,  
- НК – 3 чол.;  
- 1 К – 1 чол.;  
- 2 К – 1 чол.. 

Змагання розіграні за повною програмою. 
За програмою змагань було виконано 350 стрибків. 
Призери нагороджені медалями та дипломами. 

У ході змагань нормативи сертифікату категорії “D” виконали – 8 спортсменів, 
2 спортсмени виконали нормативи спортивного розряду “КМС України” 
Відмов парашутної техніки і повторних стрибків не було. 
Заяв і протестів не надходило. Травм не було. 



Судді проживали в готелі “Старт” спортсмени на аеродромі, умови проживання та 
харчування були на високому рівні. 

Змагання були розіграні завдяки великій роботі, проведеній організаторами 
змагань на чолі з начальником Харківського аероклубу ім. В.С. Гризодубової ТСОУ, 
Харківська обл. 

 
Головний суддя, суддя FAI Н. Павловська  

Заступник головного судді, суддя FAI О. Нечехов 

Старший суддя вправи, суддя FAI В. Злотник 

Головний секретар, суддя 2 категорії О. Нестерчук 

 

 


