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1. Цілі і завдання
Чемпіонат України зі скелелазіння серед студентів (трудність, швидкість,
багатоборство) (далі − чемпіонат) проводиться з метою:
широкого залучення здобувачів вищої освіти до занять фізичною
культурою та спортом;
подальшого розвитку виду спорту скелелазіння і його популяризації в
державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору сильніших спортсменів до складу студентської збірної команди
України зі скелелазіння для участі у чемпіонаті світу серед студентів;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних клубах закладів
вищої освіти.
2. Строки і місце проведення змагань
Чемпіонат проводиться з 11 по 13 березня 2021 року у м. Кременчук
Полтавської області, спортивний комплекс Кременчуцького національного
університету ім. Михайла Остроградського за адресою: проспект Свободи, 56.
3. Організація та керівництво проведення заходу
Загальне керівництво організацією та проведенням чемпіонату
здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти
і науки України (далі – КФВС МОН) та Громадська організація «Федерація
альпінізму і скелелазіння України» (далі – Федерація).
Відповідальність за організацію чемпіонату покладається на
відокремлений підрозділ Федерації у Полтавській області, Полтавське обласне
відділення (філію) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України (далі – Полтавська філія КФВС МОН).
Відповідальність за безпосереднє проведення чемпіонату покладається на
головну суддівську колегію, яка рекомендована Федерацією, і склад якої
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затверджується Комітетом.
Захід проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 року № 58 «Про
затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)».
Відповідальність за дотримання учасниками відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів покладається на головного суддю змагань.
4. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті допускаються збірні команди областей та м. Київ
(далі – території), до складу яких входять команди закладів вищої освіти (далі –
ЗВО) незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності, що
формуються із студентів, аспірантів та випускників ЗВО 2020 року.
Від території кількість команд ЗВО не обмежена, але до
загальнокомандного заліку території зараховується результат однієї кращої
команди.
Склад команди: чоловіки – 4, жінки – 2, представник – 1, тренер – 1.
Поіменний склад команди визначається представником під час
проходження мандатної комісії змагань. У разі необхідності, представник має
право зробити заміну учасника в команді до закриття зони ізоляції.
В особистому заліку у видах програми від команди допускаються
спортсмени в необмеженій кількості. Учасники повинні мати кваліфікацію не
нижче ІII спортивного розряду.
Для дотримання правил безпеки під час чемпіонату кожен спортсмен учасник змагань повинен мати необхідну екіпіровку, яка відповідає вимогам
Правил змагань зі скелелазіння (далі – Правила).
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до діючих Правил.
6. Програма проведення змагань
Види програми: швидкість, трудність, багатоборство.
11.03.2021 р. – день приїзду учасників.
10:00-20:00 – підготовка і опробування трас;
16:00-18:00 – робота мандатної комісії.
12.03.2021 р.
09:00-09:30 – робота мандатної комісії;
09:30 – збори представників команд та суддів;
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10:00 – урочиста церемонія відкриття змагань;
11:00 – кваліфікаційні та фінальні змагання з програми лазіння на
швидкість серед чоловіків (траса «рекорд» 10 м);
11:00 – кваліфікаційні змагання з лазіння на трудність 1-ша та 2-га траси
серед жінок;
15:00 – кваліфікаційні та фінальні змагання з програми лазіння на
швидкість серед жінок (траса рекорд 10 м);
15:00 – кваліфікаційні змагання з лазіння на трудність 1-ша та 2-га траси
серед чоловіків.
13.03.2021 р.
10:00 – фінальні змагання з лазіння на трудність серед жінок;
12:00 – фінальні змагання з лазіння на трудність серед чоловіків;
14:00 – підведення підсумків чемпіонату;
15:00 – нагородження переможців і призерів. Від’їзд учасників змагань.
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”.
Здійснення підготовки та забезпечення належного технічного стану місць
проведення змагань покладається на їх власників та орендарів спортивних
споруд.
Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідно до спільного
наказу Міністерства молоді та спорту України та Міністерства охорони
здоров’я України «Про медичне забезпечення проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів» від 15.07.2020
№ 603/1608,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за №
731/35014.
Лікар входить до складу суддівської колегії на правах заступника
головного судді. Усі його рішення в межах компетентності обов’язкові для
учасників, суддів, організаторів змагань.
Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України від
19 листопада 2020 року № 58 покладається на Федерацію зокрема:
- опитування на наявність симптомів респіраторної хвороби,
вимірювання температури тіла перед кожним тренуванням та кожним
змаганням присутніх осіб, учасників та представників команд;
- проведення експрес-тестування суддів для визначення антигену до
вірусу COVID-19 (зроблений не пізніше ніж за 1 день до дня проведення
змагань);
- складання списку присутніх у спортивній споруді осіб із зазначенням
функцій у організації та проведенні змагання;
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- використання присутніми особами, учасниками, представниками
команд засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот;
- дотримання обмеження щодо кількості осіб та відстані між ними під час
перебування в приміщенні у відповідності до вимог встановлених Кабінетом
Міністрів України зокрема постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
- проведення змагань без глядачів;
- забезпечення відсутності скупчення людей (під час прибуття,
температурного скринінгу, знаходження в місцях загального користування
тощо), мінімального контакту учасників та організаторів заходу та дотримання
ними безпечної дистанції при пересуванні по території спортивної споруди;
- наявність спиртовмісних антисептиків з концентрацією активно діючої
речовини понад 60% для із опропілових спиртів та понад 70% для етилових
спиртів для обробки рук;
- дезінфекцію та обробку спиртовмісними розчинами місць загального
користування, яка повинна буди закінчена за 1 годину до тренування і 2 години
до заходу;
- обробку спиртовмісним антисептиком поверхонь дверних ручок,
кнопок ліфтів, вимикачів тощо кожні 30 хвилин;
- обробку спиртовмісним антисептиком обладнання, спортивного
інвентарю тощо до, після та під час проведення змагань;
- наявність окремих додаткових контейнерів для збору, зберігання та
утилізації засобів індивідуального захисту;
- провітрювання приміщень;
- дотримання заборон щодо обміну особистими речами поміж
спортсменами, функціонування, фітнес-барів, спазон, надання послуг масажу
та ін.; - тощо.
8. Умови визначення першості та нагородження
переможців та призерів
Особиста першість визначається у кожному виді програми.
Особиста першість з багатоборства визначається по найменшому добутку
місць, здобутих у наступних видах програми: швидкість та трудність.
Командна першість серед команд територій та ЗВО визначається
в кожному виді програми (швидкість, трудність та багатоборство) окремо за
найбільшою сумою балів набраних членами команди згідно Положення про
рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні (додаток 3). У разі рівності
балів, перевагу має та команда у якої більше І, ІІ, і т.д. місць.
Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця у кожному виді програми
нагороджуються медалями відповідного ступеню та дипломами КФВС МОН.
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Команди територій та ЗВО, що посіли І-ІІІ місця в кожному виді
програми окремо, нагороджуються дипломами КФВС МОН.
9. Умови фінансування заходу та матеріального
забезпечення учасників
Витрати на участь команд у чемпіонаті (проїзд в обидва кінці, добові
в дорозі, розміщення, харчування спортсменів та тренерів під час змагань,
забезпечення протиепідемічних заходів та засобів індивідуального захисту
(маски, антисептики тощо), експрес-тестування для визначення антигену до
вірусу COVID-19, тощо) здійснюються за рахунок коштів організацій, що їх
відряджають.
Витрати на організацію і проведення чемпіонату (проїзд, проживання,
харчування іногородніх суддів, харчування місцевих суддів, придбання
канцтоварів та нагородної атрибутики, медичне та матеріальне забезпечення,
забезпечення протиепідемічних заходів та засобів індивідуального захисту
(маски, антисептики тощо), експрес-тестування для визначення антигену до
вірусу COVID-19, тощо) здійснюються згідно із Єдиним календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік за рахунок
коштів державного бюджету, розпорядником яких є КФВС МОН, відповідно до
затвердженого ним кошторису, та інших позабюджетних коштів, залучених
Федерацією.
Умови фінансування та матеріального забезпечення учасників можуть
бути змінені.
10. Строки та порядок подання заявок на участь
Попередні заявки на участь у чемпіонаті надсилати на електронну адресу:
poberezhec@gmail.com (не пізніше 8 березня 2021 року до 22:00).
Представник команди в день приїзду на змагання подає до мандатної
комісії наступні документи:
2 примірники іменних заявок, завірені керівниками обласних та
Київського міського відділень (філій) Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України, та лікарем медичнофізкультурного диспансеру або медичного закладу;
результати експрес-тестування на визначення антигену до вірусу
COVID-19 на офіційному бланку, завіреному печаткою (спортсмени і тренери).
паспорт громадянина України;
кваліфікаційну книжку спортсмена;
поліс медичного страхування від нещасного випадку для кожного
спортсмена, дійсний на термін проведення змагань.
Примітка:
Учасники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено
ознаки респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,2%, не
допускаються до тренувань та проведення змагань.
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11. Інші умови
Головний суддя чемпіонату подає до Полтавської філії КФВС МОН:
оперативний звіт встановленої форми в день завершення змагань;
офіційний звіт, який включає звіт головного судді, завірені протоколи
змагань, протоколи роботи мандатної комісії, іменні заявки, апеляцій та рішень
апеляційної комісії (в разі наявності), не пізніше 5-ти днів після завершення
змагань.
Полтавська філія КФВС МОН, подає до управління фізичного виховання
і спорту КФВС МОН:
оперативний звіт встановленої форми в день завершення змагань на
електронні адреси: sportcomitet.mon@gmail.com,
фото звіт (3 – 4 фотографії розмір не менше 600 пікселів по меншій
стороні, рекомендовані пропорції – 3х2, формат jpeg/jpg, ступінь стиснення не
менше 7%) в день завершення змагань на електрону адресу
sportcomitet.mon@gmail.com;
відео звіт (тривалість не менше 12 секунд, але не більше 6 хвилин,
цифрова роздільна здатність – не менше 1280х720 пікселів, співвідношення
сторін 16:9 або 4:3, горизонтальне положення кадру в разі зйомки на телефон)
в день завершення змагань на електрону адресу sportcomitet.mon@gmail.com;
офіційний звіт, який включає звіт головного судді, завірені протоколи
змагань, протоколи роботи мандатної комісії, іменні заявки, апеляцій та рішень
апеляцій комісії (в разі наявності), не пізніше 8-ми днів після закінчення
змагань, на електрону адресу sport_vnz@ukr.net та поштову адресу
КФВС МОН: вул. Дмитрівська, 46, м. Київ, 01054.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

