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Регламент
Кубок України з кайтбордінгу (вітрильний спорт)

Цілі та завдання
Змагання проводяться з метою:

популяризації та розвитку вітрильного спорту в Україні, 
підвищення спортивної майстерності;
виявлення найбільш підготовлених спортсменів до складу національної 
збірної команди відповідної вікової групи;
оцінки роботи тренерсько-викладацького складу, фізкультурно- 
спортивних організацій, закладів фізичної культури і спорту, 
пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних
занять спортом.

Строки та місце проведення заходу
Кубок України з кайтбордінгу (вітрильний спорт) у класі Twin Tip 

Slalom проводиться на спортивно-тренувальній базі Федерації кайтбордінгу і 
серфінгу України в м. Генічеську Херсонської області (далі -  База ФКСУ) з 12
по 16 вересня 2018 року.

День приїзду команд 12 вересня 2018 року.
Організація та керівництво проведення заходу

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється 
відділом єдиноборств, складно-координаційних та стрілецьких літніх 
олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту 
Мінмолодьспорту, Вітрильною федерацією України (далі -  ВФУ) та 
Федерацією кайтбордінгу і серфінгу України (надалі - ФКСУ).

Відповідальність за підготовку місць проведення змагань, зустріч і 
відправку учасників змагань і суддів покладається на ФКСУ.

Безпосереднє керівництво проведенням змагань і суддівство 
здійснюється Перегоновим і Протестовим комітетами, призначеними 
Повноважним організатором за погодженням з ВФУ та ФКСУ.

1. Правила і керівні документи
1.1 Змагання проводиться за:
• правилами, як це визначено у Правилах вітрильних перегонів (далі — 

ПВП) 2017-2020 p.p., за винятком змін, що їх буде внесено у 
Вітрильницьку інструкцію;

• чинним Регламентом;



• правилами класів;
• приписами ВФУ до ПВП 2017-2020 p.p.;
• рішеннями Ради та Президії ВФУ;
1.2 У разі розбіжностей у деталях Положення і Вітрильницької інструкції, 
переважатиме текст Вітрильницької інструкції.
1.3 Офіційною мовою заходу є українська, але, у разі розбіжностей щодо 
тлумачення правил перегонів, правил щодо спорядження і правил класів -  
перевага надаватиметься англомовним текстам.
2. [DP] Реклама
2.1. Кайти та кайтборди повинні нести рекламу, обрану і надану 
повноважним організатором.
3. Умови допуску учасників, заявки і запис
3.1. До участі у змагання допускаються спортсмени в дисципліні:

Twin Tip Slalom -  чоловіки, жінки;
Twin Tip Slalom -  юнаки та дівчата, не молодші за віком ніж 2005 року 

народження і не старші ніж 2000 року народження.
3.2. Змагання є відкритими і особистими для всіх членів ВФУ і учасників з- 
поза меж України, які є членами своїх Національних повноважних організацій. 
Кожний учасник має відповідати вимогам ПВП 75.2.
3.3. У змаганнях беруть участь спортсмени АР Крим, областей України, м. 
Києва і м. Севастополя. До змагань допускаються спортсмени фізкультурно- 
спортивних товариств, відомчих фізкультурно-спортивних організацій, учні 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, ДОСІЛ, 
СДЮШОР, ШВСМ, приватних навчальних вітрильних закладів і організацій 
та спортсмени особисто, що мають відповідну кваліфікацію та діючий 
сертифікат на право керування відповідним судном не молодші за віком ніж 
2002 року народження. Персональні винятки щодо осіб, які підпадають під це 
вікове обмеження, можуть бути зроблені за наявності дозволу лікаря 
лікувально-фізкультурного диспансеру (ЛФД) і вчасного письмового 
звернення організації, що заявляє спортсмена до організатора з прийняттям на 
себе відповідальності за рівень спортивної підготовленості учасника.
3.4. Попередні заявки на участь у змаганнях подаються факсом, поштою або в 
інтерактивному вигляді через вебсайт ФКСУ не пізніше ніж за 10 днів до 
початку змагань за календарем, а саме до 02.09.2018 року.
3.5. Перегоновий офіс відчинено:
12.09.2018з 13:00 до 18:00
13-16.09.2018 з 10:00 до закінчення роботи Протестового комітета. Час роботи 
Перегонового офісу може буди подовжений за рішенням Перегонового 
комітету.
3.6. Під час реєстрації перед початком змагань до Бюро регати необхідно 
здати запис на участь за встановленою ВФУ Формою № 1 у печатному 
вигляді, заповнену декларацію з відміткою вимірювача про допуск до змагань 
та пред’явити наступні документи:
• паспорт громадянина України або свідоцтво про народження;
• страхові поліси.
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4. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
4.1. Витрати на матеріально-технічне забезпечення заходу здійснюються за 
рахунок Мінмолодьспорту України в межах коштів, передбачених Єдиним 
календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України
на 2018 рік, а саме:

пально-мастильні матеріали не більш ніж для 3 (трьох) суддівських
катерів з урахуванням на кожен день змагань;

нагородна атрибутика;
папір;
канцелярські товари.

4.2. Витрати на відрядження учасників та тренерів на змагання (проживання, 
харчування, перевезення спорядження та тренерських катерів, проїзд до місця 
змагань та зворотно, паливо для тренерських катерів, добові в дорозі) 
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
4.3. Витрати на відрядження/залучення іногородніх суддів (проїзд, добові у 
дорозі, проживання та харчування) здійснюються за рахунок 
Мінмолодьспорту України в межах коштів, передбачених Єдиним 
календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 
на 2018 рік.
4.4. Витрати на відрядження/залучення, місцевих суддів (харчування) 
здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту У країни в межах коштів, 
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів України на 2018 рік.
4.5. Для якісного проведення змагань повноважний заявник змагань, повинен 
забезпечити наявність необхідної кількості технічних засобів, оргтехніки, та 
узгодити з базою місця проведення заходу безкоштовне надання місць для 
стоянки катерів, причепів та автотранспорту учасників, крану для спуску та 
підйому тренерських катерів.
5. Класифікація
Кодекс класифікації яхтсменів -  не застосовуватиметься.
6. Формат перегонів
Змагання складатимуться з перегонів флоту.
7. Програма проведення змагань
/Л. Розклад перегонів 
12 вереси, 
13:00-17:30 
18:00

Офіційний день приїзду
Контрольний огляд та реєстрація учасників
Брифінг для тренерів та суддів

13 вересня Урочисте відкриття змагань 
Змагання

13-16 версня Змагання
16 вересня Урочисте нагородження переможців

інструкції регати.
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8. Допуск учасника до змагань.
8.1. Допуск учасника до участі у змаганнях здійснюється за наявності, 
рятувального жилета (засоби особистої плавучості) та шолома.
8.2. Перевірка обладнання може бути зроблена за рішенням організатора або 
протестового комітету протягом змагань у обсязі і за порядком, що його буде 
зазначено у вітрильницькій інструкції.
9. Вітрильницька інструкція
Вітрильницька інструкція буде надаватися під час реєстрації у Перегоновому 
офісі змагань.
10. Акваторія перегонів
Перегони відбуватимуться на акваторії Азовського моря в районі м. 
Генічеська Херсонської області
Конфігурація дистанцій, та порядок стартів будуть відображено у 
Вітрильницький інструкції.
12. Система покарань
12.1 Правило 44 (Покарання під час інциденту) -  Додаток Б.
13. Залік
13.1. Гонка вважатиметься такою, що відбулася, якщо у певному номері 
програми буде завершено принаймні 3 перегони.
13.2. Гонка складається із 12 перегонів флоту. У разі проведення 5-10 
перегонів вилучатиметься один гірший результат учасника, а при проведенні 
11 і більше перегонів -  два гірших результати учасника.
13.5. Проведення перегонів, якщо заявлено менше 4-х учасників в окремому 
номері програми, не передбачається.
13.6. Застосовуватиметься лінійна система заліку згідно Додатку А ПВП 4.1.
14. Безпека та судна підтримки
14.1. Судно або учасник перегонів мають надати всіляку, на яку тільки 
спроможні, допомогу будь-якій особі або судну, які є у небезпеці.
14.2. Учасники змагань повинні носити рятувальні жилети, що надійно 
закріплені, весь час, коли вони знаходяться на воді, за винятком короткого 
часу для перевдягання або впорядкування одягу чи особистого спорядження. 
Це є зміною правила 40 ПВП. Костюми типу "Каліпсо" або сухі комбінезони 
не є відповідними особистими засобами плавучості.
14.3. Для безпеки проведення змагань тренери повинні мати судна підтримки 
(тренерський катер).
14.4. Судна підтримки, тренерські катери до початку змагань повинні бути 
зареєстровані у бюро регати і знаходячись на воді, виконувати вказівки 
Перегонового комітету щодо надання допомоги суднам або особам, які 
зазнають лиха.
14.5. Судна підтримки (катери керівників команд, обслуговуючого персоналу) 
і власне тренерські катери, повинні суворо додержуватися "Обов’язкових 
настанов ВФУ щодо користування тренерськими катерами", якщо тільки не 
буде зазначено іншого у Вітрильницькій інструкції для катерів, які взяли на 
себе виконання обов'язків за проханням Повноважного організатора.
15. Місце стоянки
Учасники мають розташовуватися на стоянку на призначених для них місцях.
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16. Обмеження щодо піднімання з води
Жодних обмежень.
17. Радіозв’язок
Судно, що є у перегонах, має ані здійснювати радіопосилань, ані приймати 
радіосигналів, які не є доступними для інших суден. Це обмеження стосується 
також і зв’язку по мобільних телефонах.
18. Нагородження переможців і призерів
18.1. Переможці і призери регати у відповідних номерах програми 
нагороджуються дипломами та медалями.
18.2. Поряд з офіційним нагородами інші організації можуть, у разі 
погодження з ВФУ, запровадити власні нагороди.
18.3. Особи, відсутні без поважних причин на церемонії нагородження, 
втрачають право на отримання приза.
19. Відмова від відповідальності
Попри те, що буде вжито всіх можливих заходів, аби зробити перегони як 
найбезпечнішими і кожний із спортсменів має бути певним, що у разі якщо він 
потерпає на воді, кваліфікаційну допомогу буде надано вчасно. Кожний 
учасник відповідно до правила 4 ПВП (рішення про участь у перегонах) бере 
участь у перегонах на свій власний розсуд і відповідальність. Організатори 
змагань, Перегоновий і Протестовий комітети та інші офіційні особи та 
обслуговуючий персонал, які проводять перегони, не беруть на себе 
юридичної відповідальності за життя, можливі травми спортсменів, 
пошкодження або втрату майна, що спричинилися у змаганнях або у зв'язку зі 
змаганнями.
20. Страхування
20.1. Кожен учасник змагань - повинен мати чинне на період змагань страхове 
свідоцтво страхування відповідальності перед третіми особами з урахуванням 
Р & І умов на суму не меншу 250 000 грн.
20.2. Кожний учасник змагань повинен мати дійсне страхове свідоцтво на 
суму не меншу 2500 грн.
21. Додаткова інформація
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися за адресою:
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, кім. 805, Мінмолодьспорт України тел/факс (044) 289 1167; 
Вітрильна Федерація України, тел/факс (044) 289 5073, E-mail: sfu@sfii.com.ua 
Федерація кайтбордінгу і серфінгу України, E-mail: fksu2016@gmail.com

Директор департаменту 
олімпійського спорту Р. Я. Вірастюк

Цей Регламент є офіційним

ПОГОДЖЕНО 
Президент 
Вітрильної федерації 
України
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