
Звіт з роботи Федерації за 2020 рік  

У порівнянні з попередніми роками, 2020 рік виявився непростим для          
Федерації. У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 і різким         
зростанням захворюваності в Україні та в усьому світі, багато змагань: як           
національні, так і міжнародні, які були заплановані та внесені до Єдиного           
календарного плану фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів на 2020       
рік, були скасовані або перенесені на невизначений термін.  

Однак, попри ситуацію, що склалася, у 2020 році вдалося 

провести: З альпінізму: 5 заходів Всеукраїнського рівня.  

Українські змагання  
1. Кубок України з техніки альпінізму, техніка альпінізму, III ранг в 

м.Харків, червень. Кількість учасників 32 особи з 5 регіонів.  
2. Чемпіонат України з альпінізму, техніка альпінізму, III ранг біля          

м.Южноукраїнськ, на природному рельєфі, 17-20 вересня. Брали участь        
38 осіб з 6 регіонів.  
Результати:  
1-е місце: Тимко Євген, Репко Олена (м.Харків);  
2-е місце: Гончаренко Надія, Зелінченко Богдана (м.Одесса);  
3-е місце: Колашніков В’ячеслав, Плотников Олексій (м.Харків).  

3. Чемпіонат України з альпінізму, технічний клас, заочне суддівство.         
Суддівство відбулось 25.11.2020 року. Звіт подали п’ять команд, хто встиг          
зробити сходження до карантину, а також ті, хто зміг виїхати у гори            
Туреччини, де не був введений карантин.  
Результати:  
1-е місце: Бабенчук Ігор, Бандрівський Іван (м.Львів),  
2-е місце: Крамаренко Олександр, Клебанський Володимир, Трифільцев 
Андрій, Шельбах Олексій (м.Одеса);  
3-е місце: Фомін Михайло, Тодоренко Віталій, Чаплинський Ігор 
(м.Черкаси).  

4. Чемпіонат України з альпінізму, техніка альпінізму, драйтулінг. 
Відбувся у м.Харкові 11-13 грудня 2020 року.  
Результати:  
трудність (чоловіки): 1-е місце Кайдаш Володимир (м.Одеса), 2-е місце 
Тимко Євген (м.Харків), 3- е місце Денисенков Олексій (м.Київ);  
трудність (жінки): 1-е місце: Голуб Вікторія (м.Харків), 2-е місце: Юрасова 
Юлія (м.Київ), 3-е місце: Бєлякова Аліна (м.Харків);  
швидкість (чоловіки): 1-е місце Заколодній Олександр (м.Харків), 2-е 
місце Мироненко Микита (м.Харків), 3-е місце Кайдаш Володимир 



(м.Одеса); швидкість (жінки): 1-е місце Голуб Вікторія (м.Харків), 2-е місце 
Бєлякова Аліна (м.Харків), 3-е місце Заколодня Олена (м.Харків). 
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Міжнародні змагання  
Дві українські команди у складі 6-х спортсменів подали заявки на          

участь у міжнародних змаганнях – Чемпіонаті світу з альпінізму у          
висотно-технічному класі, який проводить міжнародна організація ЄААА       
(Євроазіатська асоціація альпінізму).  

● Ігор Бабінчук, Львів;  
● Іван Бандрівський, Львів;  
● Олександр Крамаренко, Одеса;  
● Володимир Клебанський, Одеса;  
● Андрій Трифільцев, Одеса;  
● Олексій Шельбах, Одеса;  
Команда Львів посіла 6-те місце, команда Одеса – 7-ме місце. 

Семінари з підвищення кваліфікації тренерів та суддів з 

альпінізму:  

1. Суддівський семінар у Южноукраїнську (вересень 2020 року),        
кількість учасників 10 осіб з 3 регіонів. Відповідальні за         
проведення та безпосередні організатори: Заколодній Олександр,      
Егорова Олена.  

2. Тренерський семінар-зустріч з обміну досвідом серед тренерів,        
інструкторів з альпінізму та відповідальних у ВП за учбовий процес          
з альпінізму в областях. Кількість учасників 22 особи з 11 регіонів           
(жовтень 2020 року). Відповідальні за проведення та безпосередні        
організатори: Недосєков Сергій, Лідова Наталія.  

14 спортсменів підвищили суддівські категорії з альпінізму та 3 
спортсмени зі скелелазіння  

Зі скелелазіння:  

15 національних змагань в чотирьох дисциплінах: болдеринг, 
швидкість, трудність та багатоборство, в трьох вікових категоріях:  

• чоловіки та жінки;  
• молодь: юніори, юніорки, юнаки та дівчата;  
• ветерани.  
Місця проведення змагань: Дніпро, Кам'янець-Подільський     

(Хмельницька область), Харків, Одеса, Маріуполь (Донецька область),       
Нікополь (Дніпропетровська область), Київ. Кількість регіонів, спортсмени       



яких взяли участь в змаганнях - 12. Всі змагання проходили на вищому            
рівні.  

Хотілося б окремо відзначити ветеранів ГО «ФАіС України». У жовтні          
2020 року відбувся Кубок України зі скелелазіння серед ветеранів         
(трудність, швидкість), на які була запрошена преса і випущений сюжет          
на телеканалі ТСН. Також, ветеран в альпінізмі і скелелазінні Юрій          
Василенко (м.Київ, 80 років), встановив національний рекорд, подолавши        
трасу 6b +, завдяки чому потрапив 

3  

в національний реєстр рекордів України. Юрій забрався на висоту 4 
поверху по штучному рельєфу, де деякі ділянки траси були під нахилом 
90 градусів. На жаль, через ситуацію, що склалася у світі, спортсмени 
національної збірної України зі скелелазіння змогли взяти участь лише у 
двох міжнародних змаганнях: Кубок Європи серед молоді (швидкість), 
який відбувся в середині листопада 2020 у м. Тарнов (Польська 
Республіка) і чемпіонат Європи (болдеринг, швидкість, трудність, 
багатоборство), який відбувся в кінці листопада 2020 року.  

Всього на міжнародних змаганнях спортсмени завоювали:  
• золото - 3 медалі (в тому числі 1 на чемпіонаті Європи);  
• срібло - 4 медалі.  

Кубок Європи серед молоді (швидкість)  
Дата і місце проведення заходу: 14 листопада 2020 рік, м. Тарнов 

(Польська Республіка). Фінансування від Мінмолодьспорту не було. 
Спортсмени брали участь в змаганнях в дисципліні «швидкість» в 6-ти 
категоріях: юніори, юніорки, юнаки група «А», юнаки група «Б», дівчата 
група «А», дівчата група «Б». Отримано 7 медаль: золотих - 3, срібних - 4. 
Результати:  

Категорія «юніори»:  
• 1-е місце - Глушко Артем (КМСУ, Дніпропетровська обл., тренер 

Тяпкін І.О.);  
• 2-е місце - Ботнар Богдан (МСУ, Харківська обл., тренер - 
Уварова Н.В.). Категорія «юнаки група «А»»:  
• 2-е місце - Григорій Ільчишин (МСУ, Одеська обл., тренер – Ремнев 

В.Ю., Зимова Л.В.).  
Категорія «юнаки група« Б »»:  
• 1-е місце - Денис Мозолевич (КМСУ, Одеська обл., тренер – 

Ремнев В.Ю.).  
Категорія «юніорки»:  
• 4-е місце - Єлизавета Лаврикова (МСУ, Харківська обл, тренер - 

Самсонова Л.М.);  



• 5-е місце - Щигарєва Аліна (МСУ, Дніпропетровська обл., тренер - 
Тяпкін І.О).  

Категорія «дівчата група «А»»:  
• 1-е місце - Софія Гладка (МСУ, Одеська обл., тренер - Ремнев 

В.Ю., Зимова Л.В.);  
• 2-е місце - Бурова Оксана (МСУ, Дніпропетровська обл., тренер 

-Борщагівська І.Г., Гонтарик Я.В).  
Категорія «дівчата група «Б»»:  
• 2-е місце - Ткачова Дар'я (1р., Дніпропетровська обл., тренер – 

Колкотіна Т.П.). 
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Чемпіонат Європи (болдеринг, швидкість, трудність, багатоборство) 
Дата проведення: 20 - 29.11.2020 р. Фінансування від Мінмолодьспорту 
не було.  

У чемпіонаті взяло участь 3 тренери, 2 медперсоналу та 9 
спортсменів. Чемпіонат був особливо важливим, тому що на ньому 
розігрувалася остання ліцензія серед чоловіків і жінок на XXXII літні 
Олімпійські ігри, які повинні були пройти в столиці Японії м.Токіо у 2020 
році, але були перенесені через пандемію на 2021 рік.  

Болдирев Даниїл (МСУ, Донецька обл., тренер - Зубко І. В), став 
чемпіоном Європи в категорії «швидкість», отримавши золото і зайнявши 
1-е місце в даній категорії. У фінал чемпіонату Європи вийшли Даниїл 
Болддирев і Потапова Ніка. Вони змагалися в комбінованому заліку за 1-е 
місце і ліцензію на XXXII літні Олімпійські ігри. За результатами змагань 
Данило Болдирєв зайняв 13-е місце, Потапова Ніка - 14-е місце.  

Семінари з підвищення кваліфікації тренерів та суддів зі 
скелелазіння: Суддівсько-тренерський семінар зі скелелазіння, кількість 
учасників – 20 осіб з 11 регіонів (листопад 2020 року). Відповідальний за 
проведення семінару та безпосередній організатор – Шалагін Михайло.  

Відбулося 6 засідань Президії ФАіС України та 2 засідання 
Виконкому. Основні питання, які були прийняті на засіданнях та 
організовані до виконання у робочих групах:  

1. Відновлення повноцінного статуса Федерації у міжнародних       
організація IFSC, IFSC EUROPE та UIAA, а саме погашення боргів          
по членським внескам у розмірі (6200 евро) та участь у річній звітній            
(IFSC) та звітно-виборчій (UIAA) асамблеї з правом голосу;  

2. Підтвердження статусу члена Національного Олімпійського Комітету 



України;  
3. Розроблено програму підготовки спеціалістів зі скелелазіння 
(персонал скеледрому, інструктор зі скелелазіння та тренер по 
скелелазінню); 4. Затвердження нового логотипу Федерації;  
5. Проведено прямі трансляції змагань зі скелелазіння на високому 

технічному рівні;  
6. Розроблено та технічно організовано донейшен для членів 
Федерації з оплатою онлайн благодійних внесків (в тому числі 
членських). 7. Комітет з розвитку скельних районів на протязі року вів 
активну діяльність с пошуку та обладнання нових скелелазних локації. 
За рік створено біля 70ти нових скелелазних маршрутів. 


