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РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України зі скелелазіння

(швидкість формат "Рекорд", трудність, болдеринг, двоборство), III ранг

1. Цілі і завдання заходу

Чемпіонат України зі скелелазіння (швидкість формат "Рекорд", 
трудність, болдеринг, двоборство), III ранг (далі – змагання) проводиться з 
метою:

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною 
культурою та спортом;

підвищення рівня майстерності спортсменів, тренерів, суддів;
відбору сильніших спортсменів до складу національної збірної команди 

України зі скелелазіння;
здійснення інформаційно-пропагандистської діяльності щодо поширення 

та популяризації виду спорту скелелазіння;
сприяння зміцненню і розвитку матеріально-спортивної бази навчально- 

виховних, спортивних установ, закладів та організацій.

2. Строки і місце проведення заходу

          Змагання по видам програм проводяться з 01 по 06 грудня 2022 
року в м. Києві за адресами: на “швидкість” – Національний педагогічний 
університет ім.Драгоманова, вул. Пирогова, 9; з “болдерингу” – проспект 
С.Бандери, 8, скеледром “SPACE”; на “трудність” – Національний авіаційний 
університет, вул. Героїв Севастополя, 23А.

3. Організація та керівництво проведенням заходу

          Загальне керівництво проведенням змагання здійснюється відділом 
єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх олімпійських видів 
спорту департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту 
України (далі – Мінмолодьспорт), Департаментом молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської військової



державної адміністрації), Громадською організацією “Федерація альпінізму і 
скелелазіння України” (далі — Федерація).

          Відповідальність за підготовку місць проведення змагань, зустріч, 
відправлення учасників змагань і суддів покладається на Київську міську 
військову державну адміністрацією, Департамент молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської військової державної 
адміністрації) та відокремлений підрозділ Федерації альпінізму і скелелазіння 
України в місті Києві.

Безпосереднє проведення змагань покладається на головного суддю 
змагань та суддівську колегію (далі — ГСК), склад якої за поданням Федерації 
затверджується Мінмолодьспортом.

     Відповідальність за дотримання учасниками відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів покладається на головного суддю змагань.

В умовах дії на території України воєнного стану у зв’язку із триваючою 
широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України 
відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
"Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 
24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента 
України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України 
від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом Президента України від 18 квітня 
2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року
№ 2212-ІХ, та Указом Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022, 
затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ), 
проведення змагання здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про 
національну безпеку України", "Про правовий режим воєнного стану" та наказу 
Міністерства молоді та спорту України від 28.05.2022 № 1587 "Про деякі 
питання проведення всеукраїнських спортивних заходів в умовах воєнного 
стану".

Організація та проведення змагання здійснюється із дотриманням Закону 
України "Про забезпечення функціювання української мови як державної". 
Відповідальним за його дотримання є головний суддя та учасники змагання.

4. Учасники заходу

До участі у заході допускаються збірні команди областей, Автономної 
Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя (далі – команда).

Учасники при собі повинні мати документ, що засвідчує особу 
громадянина, страховий поліс, іменну заявку, завірену медичним диспансером 
не раніше ніж за три дні до початку змагань, регіональним структурним 
підрозділом з питань фізичної культури і спорту та відокремленим підрозділом 
Федерації.

Вікові категорії учасників змагань:
дорослі (чоловіки, жінки) - 20 років та старше; 
юніори, юніорки – 18 - 19 років;



молодь (група ''А'') – 16 - 17 років; 
молодь (група ''В'') – 14 - 15 років.
Склад команди у кожному виді програми серед усіх вікових груп: 

“швидкість” – 2 жін./ 2 чол., “болдеринг” – 2 жін./ 2 чол., “трудність” – 2 жін./
2 чол., «двоборство» – 2 жін./ 2 чол

Форма одягу учасників змагань згідно з вимогами діючих Правил 
спортивних змагань зі скелелазіння.

Рівень допуску до змагань згідно Класифікаційних норм та вимог Єдиної 
спортивної класифікації України: чоловіки, жінки, юніори, юніорки, молодь – 
не нижче І розряду.

5. Характер заходу

Змагання особисто-командні, що проводяться відповідно до Правил 
спортивних змагань зі скелелазіння.

Кількість спортсменів в особистому заліку необмежена.

6. Програма проведення заходу

Під час проведення змагань, з метою вшанування світлої пам’яті, 
громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного 
подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту 
державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних 
громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 
України, відповідно до Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 
143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації проти України», проводити щоденно о
09.00 годині 00 хвилин загальнонаціональну хвилину мовчання за 
співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
проти України.

У місці проведення урочистої частини спортивних змагань 
встановлюється Державний Прапор України з дотриманням вимог шанобливого 
ставлення до нього та символіка організатора спортивного змагання.

Урочиста частина спортивних змагань розпочинається виконанням 
Державного Гімну України.

Ведення урочистої частини спортивного змагання відбувається 
державною мовою.

День приїзду команд – 01 грудня 2022 року.
За довідками з організаційних питань звертатися за адресою: змагання на 

“швидкість” – вул. Пирогова, 9, Національний педагогічний університет 
ім.Драгоманова, Максим Осіпов, тел. 050-591-85-65; змагання з “болдерингу” – 
проспект С.Бандери, 8, скеледром “SPACE”, Покусаєв Олег, тел. 050-649-21-72; 
змагання на “трудність” – вул. Героїв Севастополя, 23А, Національний 
авіаційний університет, Зілінський Олександр, тел. 066-711-23-32.



Програма змагань:

01 грудня 2022 року
16.00-17.30 – реєстрація учасників змагання. Проведення засідання 

мандатної комісії. Нарада суддівської бригади.
18.00 – нарада з представниками команд.

02 грудня 2022 року змагання на “швидкість”
09.00-09.05 – загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
09.05 – відкриття зони розминки.
10.00 – випробування трас серед чоловіків та жінок.
12.00 – кваліфікація серед чоловіків та жінок.
16.00 – фінали серед чоловіків та жінок.
18.00 – нагородження.

03 грудня 2022 року змагання на “трудність”
10.00 – кваліфікація серед чоловіків та жінок 1 траса (7с+, 7в).
14.00 – кваліфікація серед чоловіків та жінок 2 траса (8а+, 7а+).

04 грудня 2022 року змагання на “трудність”
10.00 – закриття зони ізоляції фіналів серед чоловіків та жінок.
10.30 – фінали серед чоловіків та жінок (8а+, 7с).
14.00 – нагородження.

05 грудня 2022 року змагання з “болдерингу”
08.00 – закриття зони ізоляції кваліфікації серед жінок.
08.30 – кваліфікація серед жінок 5 трас (7а+, 7в, 7а, 7в+.7в+).
09.00-09.05 – загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
09.05 -11.30 – закриття зони ізоляції кваліфікації серед чоловіків.
12.00 – кваліфікація серед чоловіків 5 трас (7с+, 7с, 7в+, 7в+, 8а).
16.30 – закриття зони ізоляції півфіналу серед жінок.
17.00 – півфінал серед жінок 4 траси (7с, 7в, 7а,+ 7в+).

06 грудня 2022 року змагання з “болдерингу”
08.30 – закриття зони ізоляції півфіналу серед чоловіків.
09.00-09.05 – загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
09.05– півфінал серед чоловіків 4 траси (7с, 7в, 7в+, 8а).
17.30 – закриття зони ізоляції фіналів серед чоловіків та жінок.
18.00 – фінал серед чоловіків 4 траси (8а, 7с,7с,7с+) та серед жінок 

4 траси (7с, 7с+, 7в, 7в+).
21.00 – нагородження.



7. Безпека та підготовка місць проведення заходу

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".

Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до 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", постанови Головного 
державного санітарного лікаря України Міністерства охорони здоров'я України 
від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час 
проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)", спільного наказу Міністерства молоді та 
спорту України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2020 № 
603/1608, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 р. за
№ 731/35014 "Про медичне забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих 
та спортивних заходів".

За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивного 
розряду відповідає представник команди та особистий тренер спортсмена. 
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною 
виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходу, тягне за собою 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагання покладається 
на ГСК, затверджену Мінмолодьспортом за поданням Федерація України. У 
разі оголошення повітряної тривоги в регіоні, в якому проводиться спортивний 
захід, відповідальний за безпеку проведення заходу приймає рішення щодо 
евакуації всіх учасників в укриття або споруду, яка може використовуватися як 
укриття, та знаходитися на відстані не більше ніж 500 м від спортивної 
споруди, де проводиться захід.

8.Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

Умови визначення переможців у особистих та командних заліках
здійснюються відповідно до Правил спортивних змагань зі скелелазіння.

Спортсмени в особистому заліку, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у заході 
нагороджуються дипломами та медалями Міністерства молоді та спорту 
України, тренери переможців змагань нагороджуються дипломами 
Міністерства молоді та спорту України.

Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця у заході нагороджуються дипломами 
Міністерства молоді та спорту України.
Визначення переможця у командному заліку відбувається шляхом 
встановлення двох кращих результатів від команди (2чол/2жін) у кожному виді 
програми.



Для визначення результату кожної команди бали, отримані її учасниками 
за зайняті особисті місця, додаються, а отримана сума множиться на кількість 
учасників команди.

9.Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення змагання (проїзд, харчування,
проживання та добові в дорозі суддів, послуги з облаштування місця 
проведення спортивного заходу, послуги постановників трас, експлуатація 
спортивної споруди, скеледрому, спортивних матів в зоні ізоляції та розминки, 
спортивного спорядження та інвентарю, дипломи, медалі, канцелярські товари, 
папір, тести COVID-19) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету 
України, передбачених Мінмолодьспортом відповідно до Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України на 2022 рік, в межах затвердженого кошторису, інші витрати – 
частково за рахунок коштів, залучених Федерацією.

Судді ГСК та судді-підготовники трас залучаються за два дні до початку 
проведення спортивного заходу для підготовки місця проведення та організації 
змагань на належному рівні.

Витрати, пов’язані з відрядженням учасників та тренерів на змагання 
(проїзд до місць змагань та зворотно, добові в дорозі, проживання, харчування, 
тести на COVID-19), здійснюються за рахунок організацій, що відряджають.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході

Попередні заявки для участі команди у змаганні надсилаються на 
електронну адресу: gala.kepar@gmail.com до 27 листопада 2022 року, контактна 
особа Кіпоренко Галина Василівна, (097)-514-60-52.

До змагань допускаються учасники, які попередньо заявили про свою 
участь.
          Головний суддя, після завершення змагань у п’ятиденний термін подає до 
Мінмолодьспорту звіт головного судді, підсумкові протоколи змагання та 
оригінали іменних заявок на участь у змаганні.

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
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