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Регламент 

проведення чемпіонату України з альпінізму  

(дисципліна - льодолазіння, вид - швидкість, трудність), ІІІ ранг. 

 

1. Цілі та завдання 

 

Чемпіонат України з альпінізму (льодолазіння, швидкість, трудність,           

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

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та 

спортом; 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 

підвищення рівня майстерності спортсменів; 

відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для   

участі в міжнародних змаганнях; 

активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

підведення підсумків роботи в спортивних організаціях. 

 

2. Строки і місце проведення змагань 

 

Змагання проводяться  з  08 квітня по 09 квітня 2017 року на скеледромі 

«Вертикаль», розташованому по адресу: пр.Петра Григоренко, 2, м.Харків.  

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

 

Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та 

Федерація альпінізму і скелелазіння України (далі – Федерація).  
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Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення 

Всеукраїнських змагань покладається на управління у справах молоді та спорту 

Харківської обласної державної адміністрації, на головну суддівську колегію, 

рекомендовану Федерацією, склад якої затверджується Мінмолодьспортом. 

Головний суддя змагань: Копейка Геннадій Васильович (м. Харків);  

тел.+38 050 323 77 33 або +38 057 716 45 05, genvkop@gmail.com . 
 

 

4. Учасники змагань 

 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди Автономної 

Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя – по одній команді від 

території. 

Вікові категорії учасників змагань: дорослі. 

          Склад команди: 4 особи, у т.ч. спортсменів: чоловіки – 2 та жінки – 1, 

тренер – 1. 

Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих 

Правил спортивних змагань з альпінізму (далі – Правила). 

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією):  

дорослі – не нижче І розряду. 

 

5. Характер заходу  

 

Змагання особисто-командні. Змагання проводяться відповідно до 

Правил (дисципліна – льодолазіння). 

 

6. Програма проведення змагань  

 

08 квітня 2017 року 

10.00 – 11.30 – робота мандатної комісії, проведення жеребкування 

учасників; 

11.30 – 12.30 – збори представників та суддів;  

13:30 – 14:00 – відкриття змагань; 

15.00 – 15.30 – демонстрація трас кваліфікації; 

16.30 – 18.30 – кваліфікаційні змагання (трудність) серед чоловіків; 

19.00 – 20.00 – кваліфікаційні змагання (трудність) серед жінок; 

09 квітня 2017 року  

09.00 – 10.00 – кваліфікаційні змагання (швидкість) серед чоловіків; 

          10.30 – 11.30 – кваліфікаційні змагання (швидкість) серед жінок; 

          12.00 – 14.00 – фінальні змагання (трудність) серед чоловіків і жінок; 

          14.30 – 16.00 – фінальні змагання (швидкість) серед чоловіків і жінок; 

          17.00 – 18.30 – нагородження переможців і призерів, закриття змагань, 

від’їзд учасників.  

 

mailto:genvkop@gmail.com
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7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів". 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

 

  Визначення результатів учасників змагань в індивідуальному заліку 

здійснюється: 

Вид «швидкість» – за меньшою сумою часу;  

Вид «трудність» – за більшою сумою очок. 

До заліку у командних змаганнях приймаються результати трьох спортсменів 

від команди: у т.ч. чоловіки – 2 та жінки – 1.  

  Визначення командного заліку результатів здійснюється за меншою 

сумою місць.  

  Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у змаганнях (у кожному виді 

«швидкість» та «трудність»), нагороджуються дипломами і медалями Федерації 

відповідних ступенів.  

Команди, що посіли 1, 2, 3 місця у командних змаганнях, 

нагороджуються дипломами  Федерації  відповідних ступенів. 

Тренери команд, які підготували переможців змагань (1 місце), 

нагороджуються дипломами Федерації. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок 

коштів державного бюджету (проїзд, проживання, харчування та добові суддів, 

канцтовари, папір) відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік в межах затвердженого 

кошторису (за наявності коштів), та позабюджетних коштів, залучених 

Федерацією.  

 Витрати на участь учасників змагань здійснюється за рахунок організацій, 

що відряджають. 

 

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

 

Попередня заявки на участь команди у змаганнях надсилається не 

пізніше ніж за 15 днів до початку змагань на  адресу  Федерації (адреса: 01021, 

Київ, вул. Інститутська, 20/8, телефон/факс (044) 253-75-74, е-mаіl: 

ukrmfclimb@gmail.com). 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменна заявка, завірена печаткою та підписом керівництва структурних 

mailto:ukrmfclimb@gmail.com
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підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та 

лікарем спортивного диспансеру, копія паспорту,  класифікаційна книжка, 

страховий поліс.  

До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в 

установлений термін свою участь. 

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки 

(іменні та командні) надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти 

календарних днів після завершення змагань на адресу: 

Міністерство молоді та спорту України, 

Департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту, кім.410, 

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна 

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та 

призові місця команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту у день 

закінчення змагань (не пізніше 8:00 наступного дня) на e-mail: non-

olympic@i.ua   

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 
 

 

 

Заступник директора департаменту 

фізичної культури та неолімпійських 

видів спорту – начальник відділу  

пріоритетних неолімпійських видів спорту         Анастасьєва О. С. 

 

 

 

 

 
ПОГОДЖЕНО 

Президент Федерації 

альпінізму та скелелазіння України 
 

_________________ В. К. Симоненко 
 

"___"_________2017 р. 
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