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ПОЛОЖЕННЯ
Федерації літакового спорту України про відкриті
Всеукраїнські змагання на кубок України (Кубок П.Нестерова) з
літакового спорту на 2013 рік
І. Мета та завдання
Змагання проводяться з метою:
- популяризації літакового спорту в Україні;
- укріплення зв’язків між прихильниками літакового спорту;
- покращення

навчально-спортивної

роботи

в

авіаційно-спортивних

організаціях та підвищення спортивної майстерності спортсменів;
- виявлення сильніших спортсменів – кандидатів до збірної команди України
для участі у міжнародних змаганнях;
- підведення підсумків спортивної роботи авіаційно-спортивних організацій
України серед спортсменів і тренерів.
ІІ. Керівництво проведення змагань
Змагання проводяться за підтримки Держмолодьспорту України та Товариства
сприяння обороні України.
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється
Федерацією літакового спорту України (далі - Федерація).
Безпосереднє проведення змагань покладається на керівництво аеродрому
Бородянка. Змагання проводяться відповідно до діючих Правил проведення
змагань,затверджених Держмолодьспортом України і Федерацією авіаційних
видів спорту України та Положення про суддів України.
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ІІІ. Термін та місце проведення змагань
1. Кубок України буде проходити з 27.06.2013 р. по 30.06.2013 р. на аеродромі
Бородянка, Київська обл.

ІV. Учасники, склади команд та визначення переможців змагань.
Кубок України
Змагання проводяться у особистому заліку, серед спортсменів АР Крим,
областей України, м. Києва та м. Севастополя.
Змагання проводяться у класах:
- Вища ліга( “ Advanced ” ):
Програма Q– обов’язковий відомий комплекс (Додаток 3);
Програма № 1 - довільний комплекс;
Програма № 2–довільний невідомий комплекс №1;
- Перша ліга :
Програма Q - обов’язковий відомий комплекс (Додаток 3);
Програма № 1- довільний комплекс;
Програма № 2–обов’язковий невідомий комплекс №1;

Змагання проводяться у змішаному (чоловічому та жіночому)заліку.

Програма змагань:
27.06.2013р.:
8.00-19.00 - приїзд та реєстрація учасників, авіатехніки;
18.00 - загальний брифінг, жеребкування.
28.06.2013р.:
8.00-8.15 – брифінг;
9.00-16.00 – польоти (змагання);
16.00-17.00 – обід;
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17.30-офіційне відкриття змагань, демонстраційні польоти.
29.06.2013р.:
8.00-8.15 – брифінг;
9.00-14.00 – польоти (змагання);
14.00-15.00 – обід;
15.00-19.00 – польоти (змагання).
30.06.2013р.:
8.00-8.15 – брифінг;
9.00-14.00 – польоти (змагання);
15.00 – церемонія нагородження та закриття змагань;
16.00 - від’їзд учасників.

Визначення переможців
Переможці у багатоборстві у Вищій та Першій лігах визначаються за
найбільшою сумою очок після виконання всіх вправ, в тому числі і програми Q.
У випадку, коли по об’єктивним причинам не вдалося відлітати всю програму
змагань, переможці визначаються по результатам, як мінімум, двох вправ.
Переможці в окремих вправах визначаються за результатами виступу у
вправах.
V. Нагородження
Учасники, які вибороли 1-3 місця у окремих вправах та у багатоборстві на
Всеукраїнських змаганнях,

нагороджуються

дипломами

та

медалями

Федерації.
Переможцям у багатоборстві на Кубку України у лігах привласнюється
звання

«Володар

Кубку

України

2013

року»

відповідної

ліги,

та

нагороджуються перехідними Кубками.
Рішенням організатора змагань призери можуть нагороджуватись
цінними призами.
VІ. Умови участі
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Організації, що відряджають спортсменів на змагання забезпечують їх
літаками та технічним персоналом.
Всі витрати на відрядження учасників, тренерів, представників команд та
суддів для участі у змаганнях Кубку України несуть організації, що їх
відряджають. Заявочні внески для учасників на участь в Кубку України
дорівнюють 1500грн. з кожного учасника. У заявочний внесок включені тільки
необхідні витрати на проведення змагань (витрати на суддівство, придбання
медалей, дипломів та т.п.). Спортсмени самостійно купують паливно-мастильні
матеріали у організатора змагань, при необхідності орендують житло на
аеродромі та сплачують харчування.
За попередньою домовленістю з керівництвом аеродрому, для учасників
змагань буде зарезервовано житло у затишних наметах з гарячою водою. Плата
за оренду намета дорівнює 80 грн. з людини за добу.
Приліт, стоянка є безкоштовними.
Організатор змагань витрачає кошти під час проведення змагань відповідно до
кошторису, затвердженого ФЛСУ та змін до нього, узгоджених під час змагань
в установленому порядку
Суддям змагань компенсуються витрати на проїзд та проживання на час
змагання, а також, по можливості, оплачується робота по суддівству за рахунок
заявочних внесків.
VІІ. Підготовка спортивних споруд та техніки
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998
№ 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових

спортивних та культурно-

видовищних заходів" підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників.
Контроль за підготовкою спортивних споруд, техніки та забезпеченням
безпеки під час проведення змагань здійснює технічна комісія, яка утворюється
організатором змагань.
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VІІІ. Медичне забезпечення змагань

У відповідності до "Положення про медичне забезпечення спортивномасових заходів", що затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 27.10.2008 № 614, медичне забезпечення спортивно-масових
заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними та
міськими диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування,
відділеннями
загальної

спортивної

мережі.

Для

медицини
медичного

лікувально-профілактичних
забезпечення

змагань

закладів

залучаються

кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини
обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. Лікар змагань входить до складу
мандатної комісії змагань. Всі його рішення в межах компетентності
обов’язкові для учасників та організаторів змагань.

ІХ. Заявки

Попередні заявки на Кубок України подаються до організатора змагань за 20
діб за допомогою електронної пошти за адресою: nfau.ua@gmail.com
Заявка повинна бути у надрукованому вигляді (Додаток 1).
Заявочний внесок та Офіційна заявка (Додаток 2) на участь у змаганнях
подається у мандатну комісію у 1 екземплярі у день приїзду.
До офіційної заявки додаються наступні документи:
- паспорт або посвідчення особи(для іноземних спортсменів додатково –
пілотське посвідчення);
- льотна книжка з оформленим допуском до польотів по програмі відповідної
ліги;
- медична книга або карта(медичне свідоцтво);
- договір про страхування(оригінал) нещасних випадків на змаганнях, життя,
здоров’я;
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- свідоцтво спортивної кваліфікації – спортивна ліцензія ФЛСУ з маркою 2013
р., яку можна буде купити на місці. Вартість – 200 грн. (для іноземних
спортсменів – спортивна ліцензія FAI з маркою 2013 р.);
- форми А,В,С довільних комплексів.
На літаки, використані на змаганнях, у технічну комісію подаються:
- формуляри літака та двигуна;
- свідоцтво про реєстрацію;
- сертифікат льотної придатності або інший документ, що засвідчує
придатність до польотів;
- свідоцтво про страхування третіх осіб, діючих на час і в місцях проведення
змагань.
Судді, викликані Федерацією для суддівства змагань, допускаються за
наявності посвідчення судді. У разі невиконання вимог - судді до суддівства
та оплати не допускаються.
Дане положення є офіційним викликом на змагання
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Додаток 1
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
на 1-йКубок України з літакового спорту 2013 року
(27.06. - 30.06.2013 р. м. Київ, аеродром Бородянка)
Подається до 07червня 2013 року
Керівник команди:___________________________________________________
Тренер:_____________________________________________________________
Механік:____________________________________________________________
Судді(П.І.Б., категорія):
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
Спортсмени:

№п/п

П. І. Б. / First name, last
name

Ліга

Літак,держ.
Розряд,
реєстраційний
наліт на пілотаж
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Керівник організації _______________________
Підпис

П. І. Б.

М.П..
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Додаток 2, подається у день приїзду
ОФІЦІЙНА ЗАЯВКА
на 1-ийКубок України з літакового спорту 2013 року
(27.06 - 30.06.2013 р. м. Київ, аеродром Бородянка)
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Прізвище,
ім’я , по батькові

Участь у
якості

Спортивний наліт

Розряд,
судд. кат.

Дата
народження

Домашня адреса

Місце роботи, посада

Керівник організації _______________________
М.П.
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Додаток 3. Обов’язковий відомий комплекс – Вища ліга Advanced
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Обов’язковий відомий комплекс – Перша ліга
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