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ПОЛОЖЕННЯ 

про всеукраїнські змагання з альпінізму серед ветеранів у 2017 році 

1. Мета і завдання 

- подальший розвиток виду спорту і його популяризація в державі; 

- залучення до продовження занять спортом широкого кола ветеранів альпінізму; 

- пропаганда  здорового способу життя серед ветеранів альпінізму; 

- передача  досвіду  молодим спортсменам-альпіністам. 

2. Термін та місце проведення змагань 

Чемпіонат ФАіС України в класі великих гір - з 1 березня до 30 вересня, Росія,Грузія та 

Європейські країни. 

3. Керівництво проведенням змагань 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює Федерація 

альпінізму і скелелазіння України (далі Федерація). 
Відповідальність за підготовку місць та безпосереднє проведення змагань покладається 

на Головну суддівську колегію (списковий склад суддівської колегії затверджує Федерація). 

4. Учасники і програма змагань 

 До участі у змаганнях допускаються збірні команди областей та мм. Києва  спортивних 

і альпіністських клубів – членів Федерації.  

 Залік результатів відбувається по особисто-командно-клубному принципу. Змагання 

вважаються такими, що відбулись, якщо прийняли участь не менше як 4 команди. 

 Змагання в скельному класі проводяться у двох вікових групах: 1 група – чоловіки 50-

59 р. і жінки - 50-59 р.; 2 група - 60 р. і старші. Якщо в групі менше трьох команд, групи 

об’єднуються в одну. 

 Змагання проводяться згідно з „Правилами проведення змагань з альпінізму” та за 

“Правилами сходжень”, затвердженими Міністерством України, з урахуванням особливостей 

змагань ветеранів, викладених в цьому Положенні та регламентах змагань. До змагань 

допускаються спортсмени обох статей із кваліфікацією не нижче підтвердженого 2-го 

спортивного розряду з альпінізму і віком не менше 50 років для жінок та не менше 50 років 

для чоловіків. 

 Для дотримання правил безпеки під час проходження маршрутів кожна команда 

повинна мати необхідне спорядження, яке відповідає вимогам Міжнародного Союзу 

Альпіністських Асоціацій. Склад команди визначається згідно з діючими правилами змагань з 

альпінізму, а також цим положенням. 

 Командні результати та очки нараховуються згідно з діючими правилами змагань з 

альпінізму і відповідними Регламентами змагань 

4.1. Чемпіонат України в класі великих гір 

4.1.1. Учасники змагань 
Змагання командні і проводяться за участю чоловіків і жінок. Склад команди до 8 осіб.  
4.1.2. Програма змагань 

Команди здійснюють сходження на маршрути не вище 5А категорії складності.  
5. Визначення переможців змагань 

 5.1. Команди в класі великих гір подають до суддівської колегії звіт про сходження. 

 5.2. Звіт має відповідати вимогам регламенту, бути підписаний керівником та тренером 

команди. До звіту додаються записки з контрольних турів і вершини. Строк здачі звіту в 

суддівську колегію до 30 жовтня 2017 р. 
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 5.3. В скельному класі переможці визначаються на місці змагань згідно з 

«Правилами проведення змагань з альпінізму» та регламентом.  

 5.4. У змаганнях до заліку приймаються пройдені маршрути без порушень „Правил 

проведення змагань та сходжень з альпінізму”. 

 6. Нагородження 

Учасники команд, які посіли І-III місця у кожному виді програми змагань, 

нагороджуються дипломами і медалями Федерації відповідних ступенів.  

Команди, які посіли І-III місця, нагороджуються дипломами Федерації відповідних 

ступенів.  

7. Умови прийому учасників змагань. Фінансування 

 7.1. Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів-представників (страхування 

спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові) 

здійснюються за рахунок коштів організацій, що відряджають,та самих учасників.  

8. Медичне забезпечення змагань 

У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», 

що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 року № 614, 

медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром 

спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами, незалежно від їх 

відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних 

закладів загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані 

медичні працівники. Присутність лікаря зі спортивної медицини обов’язкова на змаганнях 

всіх рівнів.  

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного 

судді. Всі його рішення в межах компетенції обов’язкові для учасників, суддів, організаторів 

змагань. 

Лікар подає в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного 

забезпечення змагань та звіт по закінченню змагань. 

 9. Заявки 

Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються не пізніше як за 10 днів до початку 

змагань до Федерації альпінізму і скелелазіння України на адресу: вул. Інститутська, 20/8, 

Київ, тел.: (044) 253-7574. 

Iменна заявка на участь у змаганнях повинна бути завірена печаткою регіональної 

фізкультурно-спортивного диспансеру, органом виконавчої влади з питань фізичної культури 

Федерації і  подається до Мандатної комісії у класі малих гір в день приїзду учасників, а в 

заочному класі - разом зі звітом. 

Строк здачі звіту в заочному класі в суддівську колегію Федерації до 31 жовтня 2017 р. 

Склад команди визначається під час подачі заявки до Мандатної комісії. Учасники 

повинні мати з собою документ, що засвідчує особу, з датою народження, підтвердження 

спортивної кваліфікації. 

Протоколи про результати змагань надсилаються до Федерації протягом 10 днів. 

 Це положення  є офіційним викликом на змагання. 

 Рада ветеранів альпінізму та скелелазіння України 


