ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України
_____________ Я. В. Войтович
" ___ " _______ 2017 р.
Регламент
проведення Кубку України з альпінізму,
техніка альпінізму, ІІІ ранг
1. Цілі та завдання
Кубок України з альпінізму, техніка альпінізму, ІІІ ранг (далі – Кубок
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
Кубок України проводиться з 21 квітня по 23 квітня 2017 року в місті
Харків.
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 чемпіонату
України покладається на головну суддівську колегію, рекомендовану
Федерацією, склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
4. Учасники змагань
До участі у Кубку України допускаються необмежена кількість команд
Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя.
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Вікові категорії учасників змагань:
дорослі.
Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих
Правил проведення змагань з альпінізму.
Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією):
дорослі – не нижче І розряду.
5. Характер заходу
Змагання командні.
Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань з
альпінізму.
6. Програма проведення змагань
Чемпіонат України проводиться з 21 квітня по 23 квітня 2017 року в
місті Харків.
Початок змагань 21 квітня 2017 року.
Склад команди: 3 особи, у т.ч. спортсменів – 2, тренер – 1.
Програма змагань:
1-й день
16.00 – 19.00 – робота мандатної комісії, проведення жеребкування
учасників;
19.00 – збори представників та суддів;
2-й день
11.00 – 11.30 – відкриття змагань;
11.30 – 12.00 – демонстрація трас кваліфікації;
12.00 – 14.00 – кваліфікаційні змагання серед чоловіків;
15.00 – 17.00 – кваліфікаційні змагання серед жінок;
3-й день
09.00 – 16.00 – фінальні змагання серед чоловіків і жінок;
17.00 – 18.30 – нагородження переможців і призерів, закриття змагань,
від’їзд учасників.
Докладний порядок проведення змагань визначається у Технічному
регламенті, затвердженому комітетом з альпінізму Федерації та надсилається
командам, що подали попередні заявки.
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".
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8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Визначення переможців у Кубку України здійснює Головна суддівська
колегія відповідно до Правил проведення змагань з альпінізму.
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у чемпіонаті України,
нагороджуються дипломами і медалями Федерації відповідних ступенів.
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 Кубку України здійснюються за
рахунок коштів державного бюджету (проїзд, проживання та добові суддей,
канцтовари та папір) передбачених Єдиним календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік (при їх наявності) та за
рахунок позабюджетних надходжень залучених Федерацією.
Витрати на відрядження тренерів здійснюється за рахунок організацій,
що приймають участь у змаганнях.
При відсутності коштів державного бюджету витрати на організацію та
проведення Кубку України здійснюються за рахунок позабюджетних
надходжень, залучених Федерацією альпінізму і скелелазіння України,
Федерацією альпінізму і скелелазіння Харківської області та організацій, що
відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у чемпіонаті України
Попередня заявка (додаток 1 до "Правил спортивних змагань з
альпінізму") на участь команди у Кубку України надсилається не пізніше ніж за
30 днів до початку змагань на адресу Федерації (адреса: 01021, Київ, вул.
Інститутська, 20/8, телефон/факс 253-75-74, е-mаі: ukrmfclimb@gmail.com).
Для участі у змаганнях до мандатної комісії суддівської колегії
подаються: іменна заявка, завірена печаткою, підписом керівництва
структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і
Севастополя та лікарем спортивного диспансеру, копії паспортів,
класифікаційні книжки, страхові поліси.
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До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання

Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських
видів спорту – начальник відділу
пріоритетних неолімпійських видів спорту

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації
альпінізму та скелелазіння України
_________________ В. К. Симоненко
"___"_________2017 р.

Анастасьєва О. С.

