
проведення чемпіонату З

1. Цілі та завдання

Чемпіонат України з альпінізму, скельний клас (далі - чемпіонат України) 
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

Чемпіонат України проводиться з 29 вересня по 04 жовтня 2019 року в 
місті Враца, Болгарія за адресою: м. Враца, "Дім альпініста".

3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та 
Федерація альпінізму і скелелазіння України (далі - Федерація),

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань 
покладається на головну суддівську колегію, яка рекомендована Федерацією, 
склад якої затверджується наказом Мінмолодьс порту.

4. Учасники змагань

До участі у змаганнях допускаються збірні команди Автономної 
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
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Вікові категорії учасників змагань: 
дорослі - 20 років і старші.
Склад команди: 3 особи (спортсменів - 2, тренер - 1).
Змагання проводяться серед чоловіків та жінок.
Команди можуть бути змішаними, до складу команди можуть входити 

чоловік і жінка.
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 II спортивного розряду, що мають досвід сходжень 

маршрутами 5 категорії складності.

5. Характер заходу

Змагання командні проводяться відповідно до Правил.

6. Програма проведення змагань

29 вересня 2019 року
13.00 - 15.00 - приїзд учасників;
15.00 - 17.00 - робота мандатної комісії;
18.00 - 19.00 - збори представників та суддів, жеребкування.

30 вересня 2019 року
09.00 - 09.30 - відкриття змагань;
09.30 - 10.00 - огляд трас з лазіння у зв’язках першого етапу;
10.30 - 18.00 - перший етап - лазіння у зв’язках (спринт).

01 жовтня 2019 року
06.00 - 18.00 - другий етап - змагання зі сходжень у зв’язках (марафон).

02 жовтня 2019 року
6.00 - 18.00 - продовження змагання другого етапу.

03 жовтня 2019 року ' 
Резервний день на негоду.

04 жовтня 2019 року
10:00 - 11:00 - церемонія нагородження, закриття змагань;
11.00 - 15.00 - від’їзд учасників.



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 переможців у змаганнях здійснюється відповідно до Правил.
Команди, що посіли 1, 2, 3 місця, 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 чемпіонату України (проїзд, 
проживання, харчування та добові суддів, перевезення спортивної техніки та 
інвентарю до місця проведення змагання, послуги з експлуатації, прокат 
спеціального спорядження та обладнання, облаштування місць для проведення 
змагань) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, 
передбачених Мінмолодьспортом відповідно до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік у межах 
затвердженого кошторису та частково за рахунок позабюджетних коштів, 
залучених Федерацією, використання яких не суперечить чинному 
законодавству України.

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

Попередні заявки на участь команд у чемпіонаті України надсилаються 
не пізніше ніж за 20 днів до початку змагань на адресу Федерації (адреса: 
01021, Київ, вул. Інститутська, 20/8, телефон/факс (044) 253-75-74, електронну 
адресу: ukrmfclimb@gmail.com).

Для участі у змаганнях до мандатної комісії, суддівської колегії разом із 
звітом про сходження команди подаються: заявочні листи, завірені печаткою та 
підписами керівників структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, 
областей, мм. Києва і Севастополя, лікарем та печаткою лікарсько- 
фізкультурного диспансеру, копія паспорту, класифікаційні книжки, страхові 
поліси, дійсні на термін проведення змагань. Умови договору страхування 
мають передбачати участь у спортивних змаганнях.
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До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений термін 

свою участь.
Звіт головного судді, протоколи з результатами змагань, заявочні листи 

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

Оперативна інформація про кількість учасників, регіонів та призові місця 
команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту після закінчення змагань (не 
пізніше 08:00 наступного дня) на електронні адреси: chervotoka4@gmail.com та 
0962023351_@ukr.net.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання

Начальник відділу спортивно-технічних
та прикладних видів спорту 
департаменту фізичної культури 
та неолімпійських видів спорту О. КАРАСЬ

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації 
альпінізму і скелелазіння України t
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