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ПОЛОЖЕННЯ
про всеукраїнські змагання з вітрильного спорту
2014 року

1. Мета і завдання змагань
Змагання проводяться з метою:
- популяризації вітрильного спорту ;
- удосконалення спортивної майстерності спортсменів;
- виявлення сильніших спортсменів - кандидатів до збірної команди України
для участі у міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи;
- підведення підсумків спортивної роботи в областях, ДСТ, відомствах серед
спортсменів і тренерів;
- обміну досвідом та інформацію між тренерами та суддями.
2. Організація та керівництво проведенням змагань
2.1 Організаторами проведення змагань є Вітрильна Федерація України,
Мінмолодьспорт України, відділи та управління у справах фізичної культури і
спорту місцевих державних адміністрацій, а також яхт-клуби відповідних місць
проведення.
2.2 Організаційну підготовку змагань і керування їх проведенням покладено на
Оргкомітети, а безпосереднє проведення змагань здійснюють Перегонові і
Протестові комітети (Національні Журі), призначені ВФУ.

1

3. Дати і місця проведення змагань
№

Назва змагань

Строк
проведення

1

Відкриті змагання
«ПІВДЕННА РЕГАТА» серед
юнаків та дівчат

25-30.03

2

Відкриті змагання
«ПРИЗИ м. СЕВАСТОПОЛЬ»
серед юнаків та дівчат

01-06.05

3

Відкриті змагання
«ВЕСНЯНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ
ТИЖДЕНЬ» в олімпійських
номерах програми

13-18.05.

4

Відкриті змагання
«ВІТРИЛА НАДІЙ» серед юнаків
та дівчат

03-08.06.

5.1

Відкриті змагання
КУБОК УКРАЇНИ у класах
"Фінн", "Лазер"., "Лазер Р"

26 -29.06

5.2

Відкриті змагання
КУБОК УКРАЇНИ у класах "470",
"49er"., "RS X"

26-30.07.

7

8

9

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ в
неолімпійських номерах програми
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
серед юнаків та дівчат
Відкритий чемпіонат ВФУ
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
в олімпійських номерах програми
Відкритий чемпіонат ВФУ

08-13.08

09-14.09
30.09 06.10

10

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
серед юніорів
Відкритий чемпіонат ВФУ

18-23.10

11

Відкриті змагання
КУБОК УКРАЇНИ серед юнаків
та дівчат

25-30.10

Місце проведення
Організатор
м. Севастополь, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Вітрильна федерація
Севастополя, відділ Севастопольської
МДА, ТОВ "ВСБО" яхт-клуб "Юг"
м. Севастополь, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Вітрильна федерація
Севастополя, відділ Севастопольської
МДА, ТОВ "ВСБО" яхт-клуб "Юг"
м. Севастополь, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Вітрильна федерація
Севастополя, відділ Севастопольської
МДА, ТОВ "ВСБО" яхт-клуб "Юг"
м. Світловодськ, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Вітрильна федерація,
Управління молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної
адміністрації , яхт-клуб "Кристал"
м. Одеса, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Одеська обласна федерація
вітрильного спорту, Черноморський
яхт-клуб
м. Севастополь, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Вітрильна федерація
Севастополя, відділ Севастопольської
МДА, яхт-клуб "Ушакова Балка"
м. Миколаїв, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Миколаївська вітрильна
федерація, Управління з питань
фізичної культури і спорту Миколаївської області Обласний яхт-клуб
м. Київ, , ВФУ, Мінмолодьспорт
України,Київська вітрильна федерація
яхт-клуб КПДЮ Київське водосховище
м. Київ, , ВФУ, Мінмолодьспорт
України,Київська вітрильна федерація
яхт-клуб КПДЮ Київське водосховище
м. Севастополь, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Вітрильна федерація
Севастополя, відділ Севастопольської
МДА, ТОВ "ВСБО" яхт-клуб "Юг"
м. Севастополь, ВФУ, Мінмолодьспорт
України, Вітрильна федерація
Севастополя, відділ Севастопольської
МДА, ТОВ "ВСБО" яхт-клуб "Юг"

Кожний перший день, зазначений у колонці "Строк проведення" змагань, є днем
контрольного огляду, вимірювання, реєстрації учасників. Орієнтовний час початку
контрольного огляду та вимірювання - 11-00, початок реєстрації учасників - 13-
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00, закінчення реєстрації - 18-00. Кожний останній день, зазначений у колонці
"Строк проведення" змагань, є перегоновим днем змагань. Орієнтовний час
церемонії нагородження - 17.00 годин.
4.
Правила
4.1. Всі змагання, які зазначені у цьому Положенні проводитимуться за
правилами відповідно до визначення "правила" у ПВП 2013 – 2016, Правилами
організації та проведення змагань з вітрильного спорту в Україні, Правилами
класів, цим Положенням, Приписами і Настановами ВФУ у відповідності до
постанов Президії ВФУ.
4.2. Вітрильницькими інструкціями кожних окремих змагань можуть бути
застосовані непринципові зміни окремих правил, якщо такі зміни будуть погоджені
з Комітетом ВФУ по проведенню змагань.
5.
Реклама
5.1 Реклама має відповідати Статутному Положенню ISAF 20.
5.2 Всі яхти зобов’язані нести рекламу, надану організатором змагань.
6.
Умови допуску
6.1 Всі зазначені у п. 3 змагання, крім чемпіонату України в олімпійських
номерах програми, чемпіонату України серед юніорів та чемпіонату України
серед юнаків та дівчат є відкритими для всіх членів ВФУ і учасників з-поза меж
України, які є членами своїх Національних повноважних організацій. Учасники
змагань повинні відповідати вимогам Статутного положення ISAF 19, Кодекс про
право на допуск.
6.2 До змагань серед дорослих допускаються спортсмени не молодші за віком
ніж 1998 року народження. Персональні винятки щодо осіб, які підпадають під це
вікове обмеження, можуть бути зроблені за наявності дозволу лікаря ЛФД і
вчасного письмового звернення заявника до організатора з прийняттям на себе
відповідальності за рівень спортивної підготовленості учасника.
6.3 До участі у відкритих всеукраїнських змаганнях допускаються представники
будь-яких країн, але у чемпіонаті України в олімпійських номерах програми,
чемпіонаті України серед юніорів і чемпіонаті України серед юнаків та дівчат
можуть приймати участь лише українські екіпажі.
6.4 До участі у змаганнях з особисто-командним заліком, а саме:
- чемпіонаті України в олімпійських номерах програми, чемпіонаті України
серед юніорів і чемпіонаті України серед юнаків та дівчат допускаються
команди АР Крим, областей України та міст Києва і Севастополя. Кількісний склад
кожної команди - без обмежень.
6.5 До персонального складу команди можуть входити тільки спортсмени –
громадяни України, кожен з яких несе очки території, де він стоїть на обліку як
член територіального осередку ВФУ.
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До змагань "Південна регата", "Вітрила надій", чемпіонату та Кубку
України серед юнаків і дівчат допускаються:
Номер програми
Умови
“Кадет” (юн., дів.)
спортсмени - не молодші за віком ніж 2004 року і не
старші ніж 1997року народження.
“Лазер 4.7” (юн., дів.)
спортсмени - не молодші за віком ніж 2002 року і не
старші ніж 1997 року народження.
“420” (юн., дів.)
спортсмени - не молодші за віком ніж 2000 року і не
старші ніж 1997 року народження.
“Оптиміст”молодша
спортсмени - не молодші за віком ніж 2005 року
група (відкритий клас)
народження і не старші ніж 2003 року народження.
“ Оптиміст ” (юн., дів.)
спортсмени - не молодші за віком ніж 2005 року
народження і не старші ніж 1999 року народження.
“Biс-Теchno”
спортсмени - не молодші за віком ніж 2004 року і не
2
1 група - 6,8м (відкритий) старші ніж 2000 року народження, розряд – не нижче
2 група – 7,8 м2 (юн.,дів.) 1юн. не старші ніж 1998 року народження.
“Вільний клас”(відкритий) спортсмени - не молодші за віком ніж 2004 року і не
з вітрилом 7,8 м2
старші ніж 1998 року народження
(Персональні винятки щодо осіб, молодших за 2000 р. народження у класі
«Лейзер-4.7», за 2003 р. народження у класі “Оптиміст” та за 2002 р.
народження у класах “Кадет”, вітродошки «Biс-Techno» та «Вільного класу»,
можуть бути зроблені за наявності дозволу лікаря ЛФД і вчасного письмового
звернення заявника до організатора змагань, з прийняттям на себе
відповідальності за рівень спортивної підготовленості учасника).
6.7. До змагань "Призи м. Севастополь"
6.6

Номер програми
“ Кадет ” (юн., дів.)

Умови
спортсмени - не молодші за віком ніж 2004 року і
не старші ніж 1997року народження

“ Лазер 4.7” (юн., дів.)

спортсмени - не молодші за віком ніж 2002 року і
не старші ніж 1997 року народження

“ Лазер Р” (юн., дів.)

спортсмени повинні бути у віці до 19 років на 31
грудня 2014 (народився після 31 грудня 1995 року)
спортсмени - не молодші за віком ніж 2000 року і
не старші ніж 1997 року народження

“420” (юн., дів.)

“Оптиміст”
молодша спортсмени - не молодші за віком ніж 2005 року
група (відкритий клас)
народження і не старші ніж 2003 року народження
“Оптиміст” (юн., дів.)

спортсмени - не молодші за віком ніж 2005 року
народження і не старші ніж 1999 року народження
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"RS : X" (юн., дів.)
“Biс-Теchno”
1 група - 6,8 м2
(відкритий)
2 група–7,8 м2 (юн., дів.)

спортсмени повинні бути у віці до 19 років на 31
грудня 2014 (народився після 31 грудня 1995
року), розряд – не нижче 1юн.
спортсмени - не молодші за віком ніж 2004 року і
не старші ніж 2000 року народження, розряд – не
нижче 1юн.
не старші ніж 1998 року народження, розряд – не
нижче 1юн.
спортсмени - не молодші за віком ніж 2004 року і
не старші ніж 1998 року народження

“Вільний
клас”(відкритий)
з вітрилом 7,8 м2
6.8. До чемпіонату України серед юнаків та дівчат допускаються спортсмени, що
мають спортивний розряд не нижче 1 юнацького розряду.
6.9 До змагань “Весняний олімпійський тиждень ”, чемпіонатів України та
Кубків України в олімпійских номерах програми допускаються спортсмени в
усіх олімпійських номерах програми.
6.10 До чемпіонату України в неолімпійських номерах програми
допускаються:
Номери програми
“Лазер Р” (чол.), "Ultra" (чол.,юн.), "Ultra m" (відкритий), 420 (чол/жін),
Торнадо.
6.11 До чемпіонату України серед юніорів допускаються:
Номер програми
Умови
“470” (юн., дів.), "Фінн”(юн.), спортсмени - не молодші за віком ніж 1998
“Лазер (юн.)” "Лазер Р” (дів.)
року і не старші ніж 1993 року народження
"Лазер Р” (юн.)
спортсмени - не молодші за віком ніж 1999
“420” (юн., дів.),
року і не старші ніж 1995 року народження
Вітродошка “RS:X”(юн., дів.), спортсмени - не молодші за віком ніж 2000
площа вітрил 8,5 кв.м.
року і не старші ніж 1996 року народження
7.
Умови прийому
7.1. Всі витрати на відрядження спортсменів та тренерів на вищезазначені регати
здійснюються за рахунок організації, що відряджають.
7.2. Витрати на відрядження суддів на вищезазначені регати - проїзд, добові у
дорозі, проживання та харчування здійснюються за рахунок Мінмолодьспорт
України в межах коштів, передбачених Єдиним календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2014 рік.
7.3. Витрати на матеріально-технічне забезпечення заходу (паливо для
суддівських катерів, нагороджувальна атрибутика, канцелярські товари)
здійснюються за рахунок Мінмолодьспорт України в межах коштів, передбачених
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України на 2014 рік.
7.4. Клуби, які проводять головні Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту
2014 року, для якісного проведення змагань повинні забезпечити наявність
необхідних технічних засобів, оргтехніки, безкоштовного надання місць для
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стоянки яхт та автотранспорту учасників, кран для спуску та підйому яхт та
тренерських катерів.
8.
Заявки
8.1. Попередні заявки на участь у всеукраїнських змаганнях подаються факсом,
поштою або в інтерактивному вигляді через вебсайт ВФУ не пізніше ніж за 20
днів до початку змагань за календарем.
8.2. Під час реєстрації перед початком змагань до Бюро регати необхідно надати:
запис на участь за встановленою ВФУ Формою № 11, заповнену декларацію з
відміткою вимірювача змагань про те, що судно і спорядження пройшло
контрольний огляд і вимірювання відповідно до пункту 11 цього Положення,
проведено контрольне зважування екіпажу:
ксерокопію довідки про ідентифікаційний номер.
а також пред’явити наступні документи:
документ, що засвідчує особу;
індивідуальну залікову книжку яхтсмена, де засвідчено сплату членських
внесків на поточний рік та територіальну приналежність спортсмена;
дійсне вимірювальне свідоцтво;
страхові поліси;
рекламний сертифікат (за необхідністю);
сертифікат на право керування відповідним спортивним судном встановленого
зразка.
акт технічного огляду судна
9.
Класифікація
Класифікація спортсменів за Статутним положенням ISAF 22, Кодекс класифікації
яхтсменів не застосовуватиметься.
10. Кваліфікаційні та фінальні серії
Якщо у класі заявлено понад 80 учасників, перегони проводитимуться із
застосуванням кваліфікаційної та фінальної серії. Розподіл по флотах
визначатимется у Вітрильницькій інструкції
11. Умови проведення та програма змагань.
Детальна інформація щодо програми змагань, має міститися у Вітрильницькій
інструкції кожної окремої регати.
12. Вимірювання
На всіх змаганнях, крім чемпіонату України в олімпійських номерах програми,
чемпіонату України серед юніорів для перегонових суден олімпійських і
неолімпійських класів повне вимірювання не вимагатиметься, при цьому на
реєстрації на кожне судно має бути пред’явлене дійсне вимірювальне свідоцтво
(сертифікат), кожен екіпаж перед початком змагань має представити рятувальні
засоби, спорядження і судно для контрольного огляду і вимірювання. Судно має
бути представлене вимірювачеві змагань повністю спорядженим і готовим для
участі у перегонах.
У процесі змагань може також проводитися контрольний огляд і вимірювання в
обсязі і за порядком, що його буде зазначено у вітрильницькій інструкції.
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13. Вітрильницькі інструкції
Вітрильницькі інструкції будуть надаватися під час реєстрації на місцях
проведення змагань.
14. Акваторії перегонів
Перегони відбуватимуться на акваторіях яхт-клубів відповідних міст проведення
регат.
15. Дистанції перегонів
Довжина і конфігурація дистанцій та процедури всіх стартів будуть подібними до
зазначених у ПВП 2013 – 2016 р.р.
16. Система покарань
16.1 В класі 49ер правило 44.1 змінено таким чином, що покарання у два оберти
замінено на один оберт.
17. Залік
На всіх вищезазначених регатах :
17.1 Залік проводиться за лінійною системою заліку за Додатком А ПВП.
17.2 Регата вважається такою, що відбулася, якщо буде проведено 3 перегони.
17.3 Планується проведення 10 перегонів флоту.
17.4 (a) якщо буде проведено 5 - 8 перегонів, вилучатиметься один гірший
результат перегонів;
(б) якщо буде проведено 9 і більше перегонів, вилучатиметься два гірших
результатів перегонів.
17.5 У всіх номерах програми за винятком "RS:X" чоловічі і жіночі (юнацькі,
дівочі) екіпажі, які допущені до змагань, - стартуватимуть спільно. Залік
проводитиметься окремо за підсумковими результатами регати.
17.6 Проведення перегонів у разі допуску до них тільки одного судна не
передбачається.
17.7 Заявлене і допущене до змагань судно, яке в жодних перегонах регати не
з’явилося до району старту (DNC), вважатиметься таким, що не брало участі у
змаганнях, і в остаточних протоколах змагань зазначатиметься як таке, що "не
брало участі".
17.8 Чемпіонати України в олімпійських номерах програми
Особистий залік:
17.8.1Змагання складатимуться з перегонів флоту та медальних перегонів.
Регата складатиметься з 10 - ти перегонів флоту на дистанціях, подібних до
зазначених у ПВП 2013 – 2016 р.р. У разі проведення 5 – 8 ми перегонів
вилучатиметься один гірший результат судна, а у разі проведення 9 і більше
перегонів вилучатиметься два гірших результати. Регати вважатиметься такою, що
відбулася у певному номері програми, якщо у цьому номері програми буде
завершено принаймні 3 перегони.
17.8.2 Медальні перегони проводяться у номерах програми, кількість учасників в
яких перевищує 15 екіпажів. Ця частина змагань являє собою 1 (одні) перегони, які
проводяться на навітряно – підвітряній дистанції.
17.8.3 Медальні перегони будуть проведені із застосуванням типового Доповнення
до вітрильницької інструкції Q, яке запропоновано ISAF для змагань 2013 року.
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17.9 Командний залік
У чемпіонаті України в олімпійських номерах програми
командне місце визначається за найбільшою кількістю очок, набраних всіма
учасниками команди в особистому заліку в кожнім із номерів програми,
нарахованих за вищенаведеною таблицею:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
МІСЦЕ
ЗМАГУНА
У 1
НОМЕРІ ПРОГРАМИ
100 80 70 60 50 40 30 25 20 15 10 5
КІЛЬКІСТЬ ОЧОК
У чемпіонаті України серед юніорів командне місце визначається за найбільшою
кількістю очок, набраних всіма учасниками команди в особистому заліку в кожнім
із номерів програми, нарахованих за вищенаведеною таблицею:
МІСЦЕ ЗМАГУНА У НОМЕРІ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПРОГРАМИ
50 40 35 25 20 18 15 13 10 8 5 3
КІЛЬКІСТЬ ОЧОК
В чемпіонаті України серед юнаків та дівчат командне місце визначається за
найбільшою кількістю очок, набраних всіма учасниками команди в особистому
заліку в кожнім із номерів програми, нарахованих за вищенаведеною таблицею:
МІСЦЕ ЗМАГУНА У НОМЕРІ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПРОГРАМИ
25 20 18 13 10 9 8 7 5 4 3 2
КІЛЬКІСТЬ ОЧОК
17.10. У разі однакової кількості командних очок перевага надається команді, яка
має більше перших, других і т. д. місць.
17.11. До командного заліку екіпажам (спортсменам) нараховуються очки при
умові, що номер програми представлено не менш ніж трьома регіонами.
18. Безпека та судна підтримки
18.1. Для безпеки проведення змагань кожна команда повинна мати принаймні
один катер підтримки (тренерський катер).
18.2. Будь-які судна підтримки до початку змагань повинні зареєструватися як такі
у бюро регати, і знаходячись на воді, виконувати вказівки перегонового комітету
щодо надання допомоги суднам або особам, які зазнають лиха.
18.3. Будь-які 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 організатора.
19. Місце проведення змагань
Змагання проводяться на базі відповідних яхт-клубів. Перегони відбуватимуться на
акваторіях зовнішнього рейда яхт-клубів.
20. Радіозв’язок
Судно у перегонах не повинно здійснювати радіопосилань чи
приймати
радіосигналів, які є недоступними для інших суден. Це обмеження стосується
також і мобільного зв’язку.

8

21. Нагородження
21.1 Переможці і призери чемпіонату України в олімпійських номерах програми
нагороджуються дипломами і медалями Мінмолодьспорту України з присвоєнням
переможцям звання Чемпіон України.
21.2 Переможці і призери чемпіонату України в неолімпійських номерах
програми, чемпіонату України серед юніорів, чемпіонату України серед юнаків та
дівчат в особистому заліку нагороджуються дипломами та медалями
Мінмолодьспорту України з присвоєнням звання Переможець чемпіонату України.
21.3 Команди - переможниці та призери Чемпіонату України в олімпійських
номерах програми, чемпіонату України серед юніорів, Чемпіонату України серед
юнаків і дівчат нагороджуються кубками та дипломами Мінмолодьспорту.
21.4 Переможці Кубка України в олімпійських номерах програми, Кубка України
серед юнаків та дівчат в особистому заліку нагороджуються кубками та дипломами
Мінмолодьспорту з присвоєнням звання ”Володар Кубка України”. Призери Кубка
України в олімпійських номерах програми, Кубка України серед юнаків та дівчат
нагороджуються кубками та дипломами Мінмолодьспорту.
21.5 На всіх чемпіонатах України звання чемпіонів України присвоюється тільки
учасникам, які одержали перемогу принаймні над 5 екіпажами у своїй заліковій
групі, що мають залікові очки за місце на фініші не менше ніж у 50% перегонів
регати, що відбулися.
21.6 Поряд з офіційним нагородами інші організації можуть, у разі погодження з
ВФУ, запровадити власні нагороди.
21.7 Особи, відсутні без поважних причин на церемонії нагородження, втрачають
право на отримання приза.
22. Безпека і відмова від юридичної відповідальності
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, 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.
23. Страхування
23.1 Кожне судно - учасник повинне мати чинне на період змагань страхове
свідоцтво страхування відповідальності перед третіми особами з урахуванням P &
I умов на суму не меншу за еквівалент $ 25000.
23.2. Кожний учасник змагань повинен мати дійсне страхове свідоцтво на суму не
меншу за еквівалент $140.
23.3. Судна підтримки повинні бути застрахованими на випадок відповідальності
перед третіми особами на суму не меншу за еквівалент $ 25000.
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24.

Таблиця визначення рейтингу з олімпійських видів спорту в Україні

Зайняте
місце

чемпіонат чемпіонат *
Кубок
Чемпіонат
чемпіонат
України
України
України
України серед
України
в
серед юніорів
в
юнаків та
в
олімпійськи 18 – 23.10 олімпійських
дівчат
неолімпійськ
х номерах
номерах
09-14.09.
их номерах
програми
програми
програми
30.09 – 06.10
08 – 12.08
1
100
50
50
25
12
2
80
40
40
20
11
3
70
35
35
18
10
4
60
30
30
13
9
5
50
25
25
10
8
6
40
20
20
9
7
7
30
15
15
8
6
8
25
13
10
7
5
9
20
10
8
5
4
10
15
8
5
4
3
11
10
5
3
3
2
12
5
3
2
2
1
* не олімпійські номери програми – коефіцієнт 0,5
Рейтинг підраховується Держмолодьспортом по закінченню змагань наприкінці
поточного року.
25. Додаткова інформація
Для отримання додаткової інформації просимо звертатися за адресою:
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42,
кім. 805, Держмолодьспорт України тел/факс (044) 289 1167
кім. 815, Вітрильна Федерація України, (044) 289 5073, E-mail sfu@sfu.com.ua
Директор департаменту
олімпійського спорту

Н. Д. Уманець

Відділ єдиноборств, складно –
координаційних
та
стрілецьких
літніх олімпійських видів спорту
Державний
спорту

тренер

з

вітрильного

С. А. Чорний
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