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ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова
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з
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Регламент / / # /
проведення чемпіонату України зі скелелазіння серед школярів,юнаків та
дівчат (трудність, швидкість, багатоборство)
1.

Цілі та завдання

Чемпіонат України зі скелелазіння серед школярів, юнаків та дівчат
(трудність, швидкість, багатоборство), (далі - чемпіонат) проводиться з метою:
широкого залучення шкільної молоді 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 у чемпіонатах Світу та Європи серед молоді;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.
2.

Строки і місце проведення змагань

Чемпіонат проводяться з 22 по 25 червня 2017 року у м. Кременчук,
Полтавська область, спортивний комплекс Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського.
3.

Організація та керівництво проведенням змагань

Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України (далі - Комітет) та Федерація альпінізму та скелелазіння України
(далі - Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Чемпіонату
покладається на Полтавське обласне відділення (філія) Комітету, на головну
суддівську колегію, яка рекомендована Федерацією, і склад якої
затверджується Комітетом.
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4.

Учасники змагань

До участі у чемпіонаті допускаються збірні команди Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Вікові категорії учасників змагань:
юнаки, дівчата 10-11 років;
юнаки, дівчата 12-13 років;
юнаки, дівчата 14-15 років;
юнаки, дівчата 16-17 років.
Склад команди від регіону: спортсменів - 8 (юнаки - 4, дівчата - 4)
представник - 1, тренер - 1, суддя - 1.
Список учасників команди визначається представником команди під час
проходження мандатної комісії.
В особистому заліку спортсмени допускаються в необмеженій кількості.
Учасники команд повинні мати кваліфікацію не нижче І юнацького розряду.
Види: Швидкість, трудність, багатоборство.
Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих
Правил спортивних змагань зі скелелазіння (далі - Правила).
5.

Характер заходу

Змагання особисто - командні проводяться відповідно до Правил.
6.

Програма проведення змагань

Чемпіонат проводиться з 22 по 25 червня 2017 року у м. Кременчук,
Полтавська область, спортивний комплекс Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського.
Програма змагань:
22.06.2017:
10.00-20.00 - підготовка трас;
16.00-18.00 - робота мандатної комісії.
23.06.2017:
09.00 - 09.30 - робота мандатної комісії;
09.30 - збори представників та суддів;
10.00 - церемонія відкриття змагань;
10.30 - кваліфікаційні та фінальні змагання з програми лазіння на
швидкість;
15.00 - кваліфікаційні змагання з лазіння на трудність 1-ша траса.
24.06.2017:
10.00 - кваліфікаційні змагання з лазіння на трудність 2-га траса;
15.00 - фінальні змагання з лазіння на трудність.
25.06.2017:
10.00 - підведення підсумків багатоборства;
12.00 - нагородження переможців і призерів.
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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

Командні місця серед регіонів, визначаються окремо в швидкості в
трудності та в багатоборстві за найменшою сумою місць, набраних командами,
які мають всіх залікових учасників. Потім між командами, які не мають одного
залікового учасника, потім двох та більше учасників. При рівності зайнятих
місць, перевагу має та команда у якої більше 1,2, і т.д. місць.
Спортсмени, які посіли: І-ІІІ місця у чемпіонаті, нагороджуються
дипломами Комітету.
Команди, що посіли І-ІІІ місця серед регіонів в кожному виді окремо,
нагороджуються дипломами (грамотами) Комітету.
9.

Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати на участь команд у змаганнях (проїзд в обидва кінці, добові в
дорозі, розміщення, харчування спортсменів та тренерів) за рахунок коштів
державних організацій, інших організацій, що відряджають.
Витрати на організацію та проведення чемпіонату, здійснюються за
рахунок коштів передбачених державним бюджетом Комітету на 2017 рік
відповідно до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України на 2017 рік та інших позабюджетних коштів залучених
Федерацією.
10.

Строки та порядок подання заявок на участь

Заявки на участь у чемпіонаті надсилаються на електронну пошту
роЬеге2Ііес@цтаі1.сот, не пізніше 20 червня, до 22.00.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписом відряджуючої організації, лікарем
фізкультурно-лікарського диспансеру, або поліклініки, паспорт, свідоцтво про
народження, класифікаційні книжки, страхові поліси дійсні на термін
проведення змагань.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в
установлений термін свою участь.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

