ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації альпінізму
і скелелазіння України
____________________ В.К. Симоненко
« ____» ______________ 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про відкритий кубок ФАіС України зі скелелазіння серед
ветеранів у 2017 р. на природному рельєфі
(швидкість, трудність)
1. Мета й завдання :
– подальший розвиток виду спорту і його популяризація в державі;
– залучення до продовження занять спортом широкого кола ветеранів
скелелазіння;
– пропаганда здорового способу життя;
– передача досвіду молодим спортсменам-скелелазам.
2. Місце та строки проведення:
Змагання провести 29.04–02.05. 2017 року за адресою: Кам’янець Подільськ
3. Керівництво змаганнями:
Змагання проводяться під керівництвом ФАіС України. Безпосереднє
керівництво змаганнями покладене на головного суддю змагань.
4. Техніка безпеки :
Відповідальність за життя і здоров'я учасників у зоні змагань покладене на
головного суддю та заступника головного судді з техніки безпеки.
Представники команд відповідають за безпеку учасників поза зоною змагань.
Присутність медичного персоналу забезпечує організація яка проводить
змагання.
Всі учасники змагань повинні мати страховій поліс.
5. Учасники змагань і склад команд:
До змагань допускаються спортсмени у таких вікових групах:
1 група – 40 – 49 років; 2 група – 50 – 59 років; 3 група – 60 – 64 роки;
4 група – 65 – 69 років; 5 група – 70 – 74 років; 6 група – 75 років і старші.
Вік спортсменів-ветеранів визначається роком, а не днем народження.
Якщо в групі менше чотирьох учасників, вона приєднується до молодшої
групи.
Змагання проводяться згідно із затвердженими Федерацією проведення
змагань, які відповідають вимогам міжнародних правил зі скелелазіння
з урахуванням особливостей ветеранських змагань, викладених в
Положенні та регламентах.
6. Заявки та жеребкування:

Іменні заявки подаються до мандатної комісії 29квітня 2016р. на місті
проведення змагань
Попередні заявки подаються на e-mail:Потапов Женя <vertikal@voliacable.com>,
тел. 095 594 94 68
Іменна заявка на участь у змаганнях повинна бути в надрукованому вигляді та
завірена печаткою лікаря.
Жеребкування учасників проводиться в електронній формі згідно з правилами
проведення змагань зі скелелазіння.
7. Програма та умови змагань:
1 день – приїзд, мандатна комісія .
2 день – 10.00 год. – відкриття змагань;
11.00 год. – змагання з виду програми трудність у всіх вікових та
статевих групах. Змагання проводяться в формі фестивалю.
3 день - 9.00 год. – змагання з виду програми швидкість у всіх вікових та
статевих групах. Проводяться згідно правил проведення змагань
зі скелелазіння.
12.00 год. - нагородження, закриття змагань, від’їзд учасників.
8. Підготовка спортивних трас для змагань.
Підготовка спортивних трас покладається на
Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням техніки
безпеки при проведенні змагань здійснює робоча комісія
Не менш ніж за чотири години до початку змагань заступник головного судді
з підготовки трас зобов’язаний надати до мандатної комісії акт про їх
готовність до проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною
виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань спонукає до
відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.
9. Медичне забезпечення змагань
У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивне-масових
заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від
27.10.2008 №614, за медичне забезпечення відповідає а/к «Одеса».
Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника
головного суді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для
учасників, судів, організаторів змагань.
10. Фінансування:
10.1. 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.

11. Визначення переможців:
Командна першість визначається за сумою залiкових балів у всіх вікових та
статевих групах.
Учасники, які посіли І-ІІІ місця в кожній віковій групі, нагороджуються
грамотами.
12. Учасники повинні мати:
Бівачне спорядження та продукти харчування для розміщення в польових
умовах, особисте спорядження для участі у змаганнях. Мотузки для лазіння.
13. Проживання:є турбаза Подолянка Лесі Українки 122 тел.067 383 35 02
Владимир.(новий корпус 120грн.,старий 80грн.)
Готель «Тарас Бульба», Старобульварна 6, +380-38-49-90-633
Це положення є офіційним викликом на змагання.

