ІНФОРМОЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 1
5-й чемпіонат України з парашутної групової акробатики

Дніпропетровська обл. Аеродром “МАЙСЬКЕ”
2014 р.

I. Мета та завдання
1.1. Популяризація й розвиток парашутного спорту в Україні.
1.2. Подальше зростання спортивної майстерності парашутистів.
1.3. Визначення найсильніших спортсменів-парашутистів і команд авіаційних організацій
України для комплектування національних збірних команд України.
1.4. Активізація навчально-тренувальної роботи спортивних організацій.
1.5. Виконання розрядних нормативів Єдиної спортивній класифікації України.
II. Термін та місце проведення змагань
2.1. Змагання проводяться на базі ТОВ Авіаційна Компанія "Авіа-Союз", аеродром
"Майське".
2.2. Розіграш змагань проводиться в два етапи в наступні терміни:
2.2.1. Розіграш вправи № 1 групова акробатика «Четвірка» – 25-27 липня 2014р.
2.2.2. Розіграш вправи № 2 групова акробатика «Двійка» – 20-21 вересня 2014р.
2.3. Прибуття суддів та спортивних команд за адресою: Дніпропетровська область,
Синельниківський район, сел. Майське, аеродром "Майське". Час роботи мандатної
комісії з 9 до 10 години першого дня розіграшу вправи.
III. Керівництво та організація змагань
3.1. Змагання організовуються та проводяться відповідно до нормативних документів, що
регламентують льотно-парашутну підготовку в авіаційних організаціях України.
3.2. Підготовка та організація змагань покладається на ТОВ АК "Авіа-Союз" та
України.

ФПС

3.3. Безпосередня відповідальність за проведення змагань покладається на начальника
змагань та головного суддю, призначених встановленим порядком.
IV. Матеріально-технічне забезпечення змагань
4.1

Змагання проводяться за рахунок заявочних внесків учасників та спонсорських внесків.

4.2

Заявочний внесок за участь в змаганнях сплачується в день прибуття спортсменів у
розмірі 400 грн. за одного учасника змагань, при проведенні мандатної комісії.
Сплачений внесок забезпечує кошторис на суддів та виготовлення нагородного
матеріалу. Також кожен спортсмен отримує футболку з логотипом змагань.

4.3

Парашутні стрибки учасників сплачуються у відповідності до ціни аеродрому.

4.4

Проїзд суддів в обидва кінці, добові, харчування, житло, відшкодовуються відповідно
до кошторису.

4.5

Організатори змагань забезпечують суддів, обслуговуючий персонал, спортсменів та
представників команд медичним обслуговуванням, підготовку місця змагань,
прийняття та збереження спортивного майна, аеродромно-технічним обслуговуванням
авіаційної техніки, керівництво польотами та стрибками на період змагань.

4.6

Спортивні делегації прибувають зі своїми парашутами та необхідним спорядженням.

4.7

Розквартирування у готелях с. Майське чи на аеродромі "Майське" - за рахунок
спортсменів та за попередніми заявками, що повинні бути подані за т.067-540-13-81.
V. Порядок, термін подачі заявки та допуск учасників до змагань

5.1

Попередня заявка та заявочний внесок на участь у змаганнях подається за 30 діб до
розіграшу вправи на E-mail: skydive@avia-soyuz.com.ua. Телефон для довідок: моб. 050320-56-59, факс. (05663) 5-33-30,

5.2

До участі у змаганнях допускаються команди авіаційних організацій та команди, які
скомпоновані за згодою та власним бажанням із представників окремих парашутних
клубів.

5.3

Учасники змагань повинні мати посвідчення парашутиста не нижче класу «С» з
групової акробатики.

5.4

Учасники які не володіють посвідченням парашутиста класу «С» з групової
акробатики, допускаються до змагань після успішного проходження 2-х
кваліфікаційних турів для виконання нормативів парашутиста класу «С» з групової
акробатики.

5.5

Усі учасники повинні бути членами ФПС України.

5.6

При реєстрації учасники подають:
- поіменні заявки на спортсменів у 4-х примірниках, видрукувані згідно встановленій
формі - (Додаток № 1)
- Посвідчення парашутиста класу «С»
- Особисту книжку обліку парашутних стрибків
- Страховий поліс на суму не менше 10 000 грн.

5.7

Учасники змагань з групової акробатики, по всім вправам, розігрують командну
першість;

5.8

Члени команд з групової акробатики формуються за слідуючи принципом:
- Вправа № 1 групова акробатика «Четвірка» – команда складається з чотирьох
парашутистів та повітряного оператора;
- Вправа № 2 групова акробатика «Двійка» – команда складається з двох парашутистів
та повітряного оператора;
- Команда яка немає повітряного оператора запрошує його. В цьому випадку оператор
не є членом цієї команди, у кожному турі команда має право запрошувати іншого
оператора.

5.9

Учасники змагань повинні мати жорсткі шоломи, висотоміри та звуковий сигналізатор
висоти. Парашутні системи повинні мати страхуючи прилади.

5.10 Відповідальність за підготовленість спортсменів та безпеку стрибків на змаганнях
несуть організатори змагань.
5.11 Команда, яка порушила вимоги безпеки в одному із турів, до подальших стрибків не
допускається.
5.12 Найменша кількість команд для розіграшу змагань - 3 команди в кожній вправі;

VI. Програма змагань
6.1

Вправа № 1 групова акробатика «Четвірка» - 8 стрибків;

6.2

Вправа № 2 групова акробатика «Двійка» – 5 стрибків;

6.3

Якщо за погодних умов, або форс мажорних обставин повна програма не може бути
виконана, змагання будуть розіграні при мінімумі:
- вправа № 1 - 6 стрибка;
- вправа № 2 - 3 стрибка;
VII. Умови виконання вправ та їх оцінка

7.1. Умови
виконання
вправ
за
програмою
5-го
чемпіонату
України
з парашутної групової акробатики – згідно з чинними Правилами спортивних змагань з
парашутного спорту.
7.2. Вправа № 1 групова акробатика «Четвірка».
Стрибки виконуються з висоти 3050м, робочий час 35с.. З огляду на погодні умови
спільним рішенням Головного судді та начальника змагань висота стрибка
парашутистів може бути збільшена до 4200м.
У програму одного стрибка входить один комплекс, який повторюється протягом
робочого часу. Комплекс фігур на змаганнях визначається за допомогою жеребкування
відразу на всі тури в день роботи мандатної комісії. Перед виконанням стрибків
командам потрібно дати не менше 2 годин на знайомство з послідовністю виконання
фігур.
Вправа № 1 групова акробатика «Четвірка» включає в себе фігури та блоки програми
чемпіонату світу поточного року (Додаток № 2), з яких формуються комплекси фігур
парашутної групової акробатики за допомогою жеребкування.
7.3. Вправа № 2 групова акробатика «Двійка».
Стрибки виконуються з висоти 3050м, робочий час 25с. З огляду на погодні умови
спільним рішенням Головного судді та начальника змагань висота стрибка
парашутистів може бути збільшена до 4200м.
У програму одного стрибка входить один комплекс, який повторюється протягом
робочого часу. Комплекс фігур на змаганнях визначається за допомогою жеребкування
відразу на всі тури в день роботи мандатної комісії. Перед виконанням стрибків,
першого та подальших турів, командам потрібно дати не менше 45 хвилин на
знайомство з послідовністю виконання фігур.
Групова акробатика включає в себе 15 блоків (Додаток № 3) з яких формуються
комплекси фігур групової акробатики за допомогою жеребкування. В кожен комплекс
входить три блока.
7.4. Швидкість вітру при стрибках не повинна перевищувати 11,0 м/с.
7.5. Черговість виконання стрибків командами визначається жеребкуванням в день роботи
мандатної комісії і залишається незмінною на всі тури.
7.6. Оцінка стрибків за програмою змагань проводиться суддями за допомогою відеозапису
повітряного відео оператора команди.

7.7. Протести та скарги команд на роботу відео оператора суддівською колегією не
розглядаються.
VIIІ. Визначення результатів змагань
8.1.

Вправа № 1. Групова акробатика - «Четвірка».
Місце команди визначається за найбільшою сумою зарахованих послідовностей у всіх
турах. Команда, яка виконала найбільшу кількість послідовностей, проголошується
переможцем.
При однаковій сумі результатів (окрім призерів) командам визначаються однакові
місця. При однаковій сумі результатів у призерів проводяться додаткові стрибки до
першої розбіжності. При неможливості провести додаткові стрибки, а також після
додаткового стрибка у випадку збереження тотожності, місця визначаються за
кращим часом побудови останньої зарахованої формації у межах робочого часу в
останньому завершеному турі, а при повній рівності – командам визначаються
однакові (кращі) місця.

8.2.

Вправа № 2. Групова акробатика - «Двійка»
Місце команди визначається за найбільшою сумою зарахованих послідовностей у всіх
турах. Команда, яка виконала найбільшу кількість послідовностей, проголошується
переможцем.
При однаковій сумі результатів (окрім призерів) командам визначаються однакові
місця. При однаковій сумі результатів у призерів проводяться додаткові стрибки до
першої розбіжності. При неможливості провести додаткові стрибки, а також після
додаткового стрибка у випадку збереження тотожності, місця визначаються за
кращим часом побудови останньої зарахованої формації у межах робочого часу в
останньому завершеному турі, а при повній рівності – командам визначаються
однакові (кращі) місця.
IX. Нагородження переможців

9.1.

Вправа № 1 групова акробатика «Четвірка»:
- Переможцям присвоюється звання Чемпіони України 2014 року з групової
акробатики серед команд «Четвірка» вони нагороджуються кубком, медалями та
дипломами;
- Команди призери, нагороджуються медалями та дипломами.

9.2.

Вправа № 2 групова акробатика «Двійка»:
- Переможцям присвоюється звання Чемпіони України 2014 року з групової
акробатики серед команд «Двійка» вони нагороджуються кубком, медалями та
дипломами;
- Команди призери, нагороджуються медалями та дипломами.

9.3.

При участі у змаганнях менше 4 команд, нагородження здійснюється тільки за перше
місце.

Начальник змагань

Даниленко С.М.

