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ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕННЯ

про змагання з веслування академічного.
Ці змагання проводяться згідно з Правилами спортивних змагань з веслування
академічного (далі Правила), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26
липня 2013 року за № 1264/23796.
І. ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
З ВЕСЛУВАННЯ НА ЕРГОМЕТРАХ
Ціль та завдання
Всеукраїнські змагання "Відкритий чемпіонат України з веслування на
ергометрах" проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення спортсменів - кандидатів на централізовану підготовку у
перехідному та базовому періодах у складі національної збірної команди України з
веслування академічного;
- визначення рівня загально-фізичних можливостей та психоемоційного стану
спортсменів у базовому періоді підготовки.
2. Строки і місце проведення
Всеукраїнські змагання "Відкритий чемпіонат України з веслування на
ергометрах" проводиться з 06 по 07 лютого 2015 року, м. Миколаїв.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з відділом з питань фізичної культури і спорту
Миколаївської облдержадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України.
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі (відповідно до вікових
категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ФСТ, ШВСМ, СДЮШОР, спортивних клубів,
судді та обслуговуючий персонал відповідно до Правил.

Склад однієї команди – не обмежений.
Вікові категорії:
- дорослі (чоловіки та жінки) - 1993 р.н., і старші;
- молодь до 23 років (чоловіки та жінки) - 1993 - 1996 років народження.
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається переможець і порядкові місця, зайняті рештою
учасників.
6. Програма проведення змагання
Змагання проводяться: веслування на ергометрі "Concept2"
7 лютого:
6000 метрів
жінки,
жінки легка вага,
чоловіки,
чоловіки легка вага.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні чемпіонату України здійснюється
відділом з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації,
головним суддею та медичною службою змагання.
За загально-фізичну та технічну підготовленість спортсмена відповідає
представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник організації, який
підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії та медичним обслуговуванням змагання
покладається на структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту
обласної держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери всеукраїнських змагань "Відкритий чемпіонат України з
веслування на ергометрах" визначаються у особистій першості та нагороджуються
медалями та дипломами Мінмолодьспорту України у категоріях:
жінки,
чоловіки,
жінки легка вага,

чоловіки легка вага.
При визначенні першості враховується коефіцієнт ваги спортсмена.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Відкритий чемпіонат України з веслування на ергометрах" в межах
видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда залу для проведення змагання, приміщення для засідання ГСК
здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та компенсація
витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення тренажерів "Concept2" до місця змагання,
харчування та розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територіальних органів виконавчої влади з фізичної
культури та спорту подають попередні заявки на участь у змаганні у відділ
циклічних та швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту департаменту
олімпійського спорту (тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку
змагання.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 06 лютого 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які мають дозвіл лікаря на
участь, відповідають віковим та кваліфікаційним вимогам Положення, мають
дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією по дотриманню заходів
безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з веслування академічного.
12. Інші умови
Команди - учасники забезпечують доставку на змагання тренажерів "Concept2"
у справному стані, у кількості, зазначеній у виклику Мінмолодьспорту.
Спортсмени перед стартом налаштовують ергометр за власним бажанням.
Перелаштовувати ергометр під час заїзду не дозволяється.

Вага веслярів категорії «легка вага» не повинна перевищувати наступні
показники:
чоловіки – 72,5 кг;
жінки – 59.0 кг.
ІІ. ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
З ВЕСЛУВАННЯ НА ЕРГОМЕТРАХ СЕРЕД ЮНІОРІВ
І. Ціль та завдання
Всеукраїнські змагання "Відкритий чемпіонат України з веслування на
ергометрах серед юніорів" проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення спортсменів - кандидатів на централізовану підготовку у
перехідному та базовому періодах у складі національної юніорської збірної команди
України з веслування академічного.
2. Строки і місце проведення
Всеукраїнські змагання "Відкритий чемпіонат України з веслування на
ергометрах серед юніорів" з веслування академічного проводиться з 20 по 22
лютого 2015 року, м. Харків.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом у справах сім'ї, молоді та
спорту Харківської облдержадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України.
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі (відповідно до вікових
категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ФСТ, ШВСМ, СДЮШОР ДЮСШ, УФК, судді та
обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди – не обмежений.
Вікові категорії:
- юніори та юніорки 1996 – 1997 років народження.
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається переможець і порядкові місця, зайняті рештою
учасників.
6. Програма проведення змагання
Змагання проводяться:
- веслування на ергометрі "Concept2" - 2000 метрів;
- біг чоловіки - 2400 метрів, біг жінки - 2000 метрів

21 лютого: веслування – “Concept2”;
- юніори
- юніорки

22 лютого – біг.
- юніори
- юніорки

7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні чемпіонату України здійснюється
департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації,
головним суддею та медичною службою змагання.
За загально-фізичну та технічну підготовленість спортсмена відповідає
представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник організації, який
підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії та медичним обслуговуванням змагання
покладається на структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту
обласної держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери визначаються окремо дисциплінах:
- веслування на ергометрі;
- у бігу.
Нагороджуються дипломами Мінмолодьспорту України.
Переможці і призери всеукраїнських змагань "Відкритий чемпіонат України з
веслування на ергометрах серед юніорів" визначаються за сумою двох днів змагань
та нагороджуються медалями Мінмолодьспорту України у категоріях:
- юніори;
- юніорки.
У разі однакової суми перевага надається кращому результату на ергометрі.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Відкритий чемпіонат України з веслування на ергометрах" в межах
видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда залу для проведення змагання, приміщення для засідання ГСК

здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та компенсація
витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення тренажерів "Concept2" до місця змагання,
харчування та розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територіальних органів виконавчої влади з фізичної
культури та спорту подають попередні заявки на участь у змаганні у відділ
циклічних та швидкісно–силових літніх олімпійських видів спорту департаменту
олімпійського спорту (тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку
змагання.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 20 лютого 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які мають дозвіл лікаря на
участь, відповідають віковим та кваліфікаційним вимогам Положення, мають
дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією по дотриманню заходів
безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з веслування академічного.
12. Інші умови
Команди - учасники забезпечують доставку на змагання тренажерів "Concept2"
у справному стані, у кількості, зазначеній у виклику Мінмолодьспорту.
Спортсмени перед стартом налаштовують ергометр за власним бажанням.
Перелаштовувати ергометр під час заїзду заборонено.
ІІІ. ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ
РЕГАТА ПАМЯТІ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА ФАВУ В. КОХНЕНКА
І. Ціль та завдання
Всеукраїнські змагання "Регата пам'яті першого президента ФАВУ
В. Кохненка" проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення спортсменів - кандидатів на централізовану підготовку в базовому
періоді у складі національної збірної команди України з веслування академічного;

- визначення рівня спеціальної підготовленості, фізичних можливостей та
психоемоційного стану спортсменів у базовому періоді підготовки.
2. Строки і місце проведення змагання
Всеукраїнські змагання "Регата пам'яті першого президента ФАВУ
В. Кохненка" з веслування академічного проводиться з 14 по 16 квітня 2015 року,
м. Херсон.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту
Херсонської облдержадміністрації та Федерацією академічного веслування України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України.
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі (відповідно до вікових
категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ФСТ, ШВСМ, СДЮШОР, судді та
обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди – не обмежений.
Вікові категорії:
- дорослі (чоловіки та жінки) - 1992 р.н., і старші;
- молодь до 23 років (чоловіки та жінки) - 1993 - 1996 років народження.
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається екіпаж-переможець і порядкові місця, зайняті
рештою учасників.
6. Програма проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 6000 та 2000 метрів.
Заїзди в обидва дні змагання здійснюються з роздільного старту.
15 квітня - дистанція 6000 метрів
16 квітня - дистанція 2000 метрів
Жінки
Жінки
1х, 2-, 1х л/в
1х, 2-, 1х л/в
Чоловіки
Чоловіки
1х, 2-, 1х л/в, 2- л/в
1х, 2-, 1х л/в, 2- л/в
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.

Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагання "Регата пам'яті першого
президента ФАВУ В. Кохненка" здійснюється управлінням у справах сім'ї, молоді
та спорту Херсонської облдержадміністрації, головним суддею, медичною та
рятувальною службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери всеукраїнських змагань "Регата пам'яті першого
президента ФАВУ В. Кохненка" визначаються за найменшою сумою місць,
виборених спортсменами за два дні змагань та нагороджуються медалями та
дипломами Мінмолодьспорту України.
У разі однакової суми очок перевага надається дистанції 6000 метрів.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змаганя "Регата пам'яті першого президента ФАВУ В. Кохненка" в межах видатків,
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
оренда місць проведення змагання, приміщення для засідання ГСК, рятівного катера
здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та компенсація
витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територіальних органів виконавчої влади з фізичної
культури та спорту подають попередні заявки на участь у змаганнях у відділ
циклічних та швидкісно–силових літніх олімпійських видів спорту департаменту
олімпійського спорту (тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку
змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 14 квітня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:

•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь, відповідають віковим та кваліфікаційним вимогам
Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією по
дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
ІV. ВІДКРИТІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ
РЕГАТА ПАМ'ЯТІ ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТА ФАВУ
В. КОХНЕНКА СЕРЕД ЮНІОРІВ
І. Ціль та завдання
Відкриті всеукраїнські змагання "Регата пам'яті першого президента ФАВУ В.
Кохненка серед юніорів" проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення спортсменів - кандидатів на централізовану підготовку у складі
національної юніорської збірної команди України з веслування академічного.
- визначення рівня тренованості аеробного компоненту спеціальної
витривалості та рівня спеціальної підготовленості.
2. Строки і місце проведення змагання
Відкриті всеукраїнські змагання "Регата пам'яті першого президента
ФАВУ В. Кохненка серед юніорів" з веслування академічного проводиться з 16 по
18 квітня 2015 року, м. Цюрупинськ Херсонської обл.
3.
Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту
Херсонської облдержадміністрації та Федерацією академічного веслування України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України.
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі (відповідно до вікових
категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ФСТ, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УФК, судді
та обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди – не обмежений.

Вікова категорія: юніори та юніорки 1997-1998 років народження.
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається екіпаж-переможець і порядкові місця, зайняті
рештою учасників.
6. Регламент проведення змагань
Змагання проводяться:
Заїзди в обидва дні змагань здійснюються з роздільного старту.
17 квітня:
18 квітня:
4000 метрів
2000 метрів
Юніорки
Юніорки
1х, 2-.
1х, 2-, 2х; 4-, 4х, 8+.
Юніори
Юніори
1х, 2-.
1х, 2-; 2х; 4-, 4х, 4+, 8+.
Спортсмени, заявлені для участі у зазначених змаганнях мають приймати
участь у заїздах 17 квітня у одному з класу човнів відповідно регламенту.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагання "Регата пам'яті першого
президента ФАВУ В. Кохненка серед юніорів" здійснюється управлінням у справах
сім'ї, молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації, головним суддею,
медичною та рятувальною службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери всеукраїнських змагань "Регата пам'яті першого
президента ФАВУ В. Кохненка серед юніорів" визначаються за класами човнів у
кожний день змагань окремо та нагороджуються медалями та дипломами
Мінмолодьспорту України.

9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змаганя "Регата пам'яті першого президента ФАВУ В. Кохненка серед юніорів" в
межах видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
оренда місць проведення змагання, приміщення для засідання ГСК, рятівного катера
здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та компенсація
витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територіальних органів виконавчої влади з фізичної
культури та спорту подають попередні заявки на участь у змаганнях у відділ
циклічних та швидкісно–силових літніх олімпійських видів спорту департаменту
олімпійського спорту (тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку
змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 16 квітня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
V. КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД ЮНІОРІВ
І. Ціль та завдання
Командний чемпіонат України серед юніорів проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури виду спорту в Україні;

- відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди
України для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів та подальшої підготовки до
чемпіонатів світу серед юніорів.
- визначення рівня розвитку веслування академічного серед територій, АР Крим
та м. Києва.
2. Строки і місце проведення змагання
Командний чемпіонат України серед юніорів проводиться 23-26 квітня
2015 року, м. Київ.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом фізичної культури і спорту,
сім'ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації та Федерацією
академічного веслування України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, судді та обслуговуючий персонал відповідно до
Правил.
Склад однієї команди: спортсменів 49, тренерів 5, представник команди 1
Участь збірних екіпажів – допускається.
Вікові категорії:
- юніори та юніорки 1997-1998 років народження;
- мінімальний вік стернових 15 років (2000 рік народження).
5. Характер змагання
Змагання особисто-командні. Визначаються одночасно місця, зайняті
екіпажами у кожному класі човнів та збірними командами організацій, які беруть
участь у змаганнях.
6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 2000 метрів.
24 квітня
юніорки
1х, 2х, 2-. 4юніори
1х, 2х, 2-, 4-, 4+

25 квітня
юніорки
4х, 8+
юніори
4х, 8+

26 квітня
Заїзди з роздільного старту для визначення
модельних
характеристик
переможців
змагань, для участі у чемпіонаті Європи серед
юніорів

7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та

культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні командного чемпіонату України
здійснюється департаментом фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді
Дніпропетровської облдержадміністрації, головним суддею, медичною та
рятувальною службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери командного чемпіонату України серед юніорів
визначаються у командній першості за сумою очок згідно рейтингу, затвердженого
Мінсім’ямолодьспорту України окремо за віковими категоріями та у особистій
першості за класами човнів.
Команда-переможець та команди-призери командного чемпіонату України
серед юніорів нагороджуються дипломами Мінмолодьспорту України. Командапереможець нагороджується кубком Мінмолодьспорту України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагання "Командного чемпіонату України серед юніорів" в межах видатків,
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятівного катера, переправи, оренда
автобуса, фінішної споруди, дистанції для проведення змагання, приміщення для
засідання ГСК здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та
компенсація витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні

Структурні підрозділи територій з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних та швидкісно-силових
літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту (тел./ф.
+0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 23 квітня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
У разі, якщо у класі човнів заявлено більше ніж 18, відбір до фінального заїзду
проводиться не менш ніж у 3 етапи. Попередні заїзди відбуваються у вечірній
програмі попереднього дня змагань зазначеного класу човнів.
VI. КУБОК УКРАЇНИ СЕРЕД ДОРОСЛИХ ТА МОЛОДІ
І. Ціль та завдання
Кубок України серед дорослих та молоді проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури виду спорту в Україні;
- відбору найсильніших спортсменів до складу збірної команди України для
участі у чемпіонаті Європи та подальшої підготовки до етапів Кубка світу та
чемпіонату світу;
- визначення рівня розвитку веслування академічного серед територій, АР Крим
та м. Києва.
2. Строки і місце проведення змагання
Кубок України серед дорослих проводиться з 03 по 06 травня 2015 року,
м. Дніпропетровськ.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання "Кубок України
серед дорослих" здійснюється Мінмолодьспортом України спільно з департаментом
фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації
та Федерацією академічного веслування України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України

4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, судді та обслуговуючий персонал відповідно до
Правил.
Склад однієї команди: 32 спортсмени, 5 тренерів, 1 представник.
Участь збірних екіпажів – допускається.
Вікові категорії:
- дорослі веслярі - 1996 рік народження і старші
- мінімальний вік стернових 15 років (2000 рік народження).
5. Характер змагання
Змагання особисто-командні. Визначаються одночасно місця, зайняті
екіпажами у кожному класі човнів та збірними командами організацій, які беруть
участь у змаганнях.
6. Регламент проведення змагань
Змагання проводяться на дистанції 2000 метрів.
04 травня
05 травня
06 травня
жінки –
жінки –
жінки –
1х, 2-.
2х; 4-, 1х л/в.
4х, 8+, 2х л/в.
чоловіки –
чоловіки –
чоловіки –
1х, 2-, 1х л/в, 2+;
2х; 4-, 2х л/в, 2- л/в, 4+;
4- л/в, 4х, 8+.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні Кубка України здійснюється
департаментом фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Дніпропетровської
облдержадміністрації, головним суддею, медичною та рятувальною службою
змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.

8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці та призери Кубка України серед дорослих визначаються у
командній першості за сумою очок згідно рейтингу, затвердженого наказом
Мінсім’ямолодьспорту від 15.04.2009 № 1216 (додаток 1) та у особистій першості за
класами човнів.
Команда-переможець у загальнокомандному заліку нагороджується дипломом
та кубком Мінмолодьспорту України.
Команди-призери у загальнокомандному заліку нагороджуються дипломами
Мінмолодьспорту України.
Переможці і призери Кубка України серед дорослих нагороджуються медалями
та дипломами Мінмолодьспорту України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Кубок України" в межах видатків, передбачених Єдиним календарним
планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятівного катера, переправи, оренда
автобуса, фінішної споруди, дистанції для проведення змагання, приміщення для
засідання ГСК здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та
компенсація витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територій з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних та швидкісно–силових
літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту (тел./ф.
+0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 03 травня 2015 року з 10 до 13
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 14 до 16 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією

по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
У Кубку України в класах човнів 1х та 2- жінки та чоловіки мають право
приймати участь спортсмени, що посіли 1-18 місця в змаганнях Відкриті
всеукраїнські змагання "Регата пам’яті першого президента ФАВУ В.Кохненка".
Для всіх хто не приймав участі або посів місця 19 і нижче у Відкритих
всеукраїнських змаганнях "Регата пам’яті першого президента ФАВУ В.Кохненка"
виступати в Кубку України в класах човнів 1х та 2- можуть приймати в заїздах
категорії "В".
12. Інші умови
Від кожного регіону можуть бути заявлені не більш ніж дві команди
VII. УНІВЕРСИАДА УКРАЇНИ
1. Строки і місце проведення змагання
Універсіада України з веслування академічного проводиться з 06 по 07 травня
2015 року, м. Дніпропетровськ
Змагання проводяться по окремому положенню МОН України.
VIII. ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД МОЛОДІ ДО 23 РОКІВ
І. Ціль та завдання
Чемпіонат України серед молоді до 23 років проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення рівня розвитку веслування академічного серед територій, АР Крим
та м. Києва
- відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди
України з веслування академічного для підготовки до чемпіонату світу серед молоді
до 23 років.
2. Строки і місце проведення змагання
Чемпіонат України серед молоді до 23 років з веслування академічного
проводиться з 09 по 11 червня 2015 року, м. Дніпропетровськ
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом освіти і науки, молоді та
спорту Київської міської держадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України
4. Учасники змагання

У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УФК, судді та
обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди: 32 спортсмени, 5 тренерів, 1 представник.
Участь збірних екіпажів – допускається.
Вікові категорії:
- молодь до 23 років 1993 – 1996 років народження;
- мінімальний вік стернових 15 років (1999 рік народження).
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається екіпаж-переможець і порядкові місця, зайняті
рештою учасників.
6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 2000 метрів.
10 червня
11 червня
жінки
жінки
1х, 2х, 2-. 4-, 2х л/в
1х л/в; 4х, 8+
чоловіки
чоловіки
1х, 2х, 2-, 4-, 4+, 4- л/в
1х л/в; 2- л/в, 2х л/в; 4х; 8+
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за №
95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагань "Чемпіонат України
серед молоді до 23 років" здійснюється департаментом освіти і науки, молоді та
спорту Київської міської держадміністрації, головним суддею, медичною та
рятувальною службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів

Переможці і призери чемпіонату України серед молоді до 23 років
визначаються у особистій першості за класами човнів та нагороджуються медалями
і дипломами Мінмолодьспорту України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Чемпіонат України серед молоді до 23 років" в межах видатків,
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзд з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятівного катера, переправи, оренда
автобуса, фінішної споруди, дистанції для проведення змагання чемпіонат України
серед молоді до 23 років здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата
видатків та компенсація витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територій з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних та швидкісно–силових
літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту
(тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 09 червня 2015 року з 10 до 13
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 14 до 16 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
У разі, якщо у класі човнів заявлено більше ніж 18, відбір до фінального заїзду
проводиться не менш ніж у 3 етапи. Попередні заїзди відбуваються у вечірній
програмі попереднього дня змагань зазначеного класу човнів.

IX. ОСОБИСТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД ДОРОСЛИХ І МОЛОДІ
І. Ціль та завдання
Особистий чемпіонат України проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення рівня розвитку веслування академічного серед територій, АР Крим
та м. Києва;
- визначення попереднього складу збірної команди України на 2016 рік;
- відбору екіпажів до стартового складу збірної команди України для подальшої
підготовки та участі у фіналі Кубка світу та чемпіонаті світу.
2. Строки і місце проведення змагання
Особистий чемпіонат України проводиться з 11 по 14 червня 2015 року,
м. Дніпропетровськ.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом фізичної культури і спорту,
сім'ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації та Федерацією
академічного веслування України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ШВСМ, судді та обслуговуючий персонал
відповідно до Правил.
Склад однієї команди: 32 спортсмени, 5 тренерів, 1 представник.
Участь збірних екіпажів – допускається.
Вікові категорії:
- дорослі веслярі - 1996 рік народження і старші;
- юніори 1997-1998 років народження, призери Командного чемпіонату України
серед юніорів;
- мінімальний вік стернових 15 років (2000 рік народження).
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається екіпаж-переможець і порядкові місця, зайняті
рештою учасників.
6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 2000 метрів.
12 липня

13 липня

14 липня

жінки
1х, 2-.
чоловіки
1х, 2-, 1х л/в, 2+.

жінки
2х; 4-, 1х л/в.
чоловіки
2х, 4-, 2х л/в, 4+, 2- л/в.

жінки
4х, 8+, 2х л/в.
чоловіки
4- л/в, 4х; 8+.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за №
95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні чемпіонату України здійснюється
департаментом фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді Дніпропетровської
облдержадміністрації, головним суддею, медичною та рятувальною службою
змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери особистого чемпіонату України визначаються у особистій
першості за класами човнів та нагороджуються медалями і дипломами
Мінмолодьспорту України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Особистий чемпіонат чемпіонат України" в межах видатків, передбачених
Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятівного катера, переправи, оренда
автобуса, фінішної споруди, дистанції для проведення змагання, приміщення для
засідання ГСК здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та
компенсація витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територій з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних та швидкісно–силових
літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту
(тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 11 липня 2015 року з 10 до 13
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 14 до 16 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
У разі, якщо у класі заявлено більше ніж 18 човнів, відбір до фінального заїзду
проводиться не менш ніж у 3 етапи. Попередні заїзди відбуваються у вечірній
програмі попереднього дня змагань зазначеного класу човнів.
X. ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД ЮНІОРІВ
І. Ціль та завдання
Відкритий чемпіонат України серед юніорів проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури виду спорту в Україні;
- визначення рівня розвитку веслування академічного серед територій, АР Крим
та м. Києва.
- відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди
України для подальшої підготовки та участі у чемпіонаті світу серед юніорів.
2. Строки і місце проведення змагання
Відкритий чемпіонат України серед юніорів проводиться з 29 червня по 02
липня 2015 року, м. Київ.
3. Організація та керівництво проведення змагання

Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом освіти і науки, молоді та
спорту Київської міської держадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УФК, судді та
обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди: 32 спортсмени, 5 тренерів, 1 представник.
Участь збірних екіпажів – допускається.
Вікові категорії:
- юніори 1997 – 1998 років народження;
- мінімальний вік стернових 15 років (2000 рік народження).
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається екіпаж-переможець і порядкові місця, зайняті
рештою учасників.
6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 2000 метрів.
30 червня
01 липня 02 липня
юніорки – 1х, 2х, 2-, 4юніорки – 4х, 8+ Заїзди з роздільного старту для
юніори – 1х, 2х, 2-, 4-, 4+ юніори – 4х; 8+
визначення модельних
характеристик переможців
змагань, для участі у чемпіонаті
світу серед юніорів
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні відкритого чемпіонату України
здійснюється департаментом освіти і науки, молоді та спорту Київської міської
держадміністрації, головним суддею, медичною та рятувальною службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.

Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери чемпіонату України серед юніорів визначаються у
особистій першості за класами човнів та нагороджуються медалями і дипломами
Мінмолодьспорту України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Відкритий чемпіонат України серед юніорів" в межах видатків,
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзд з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятувального катера, оренда фінішної
споруди, дистанції для проведення змагання чемпіонату України серед юніорів
здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та компенсація
витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територій з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних та швидкісно–силових
літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту
(тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 29 червня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним

вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
У разі, якщо у класі заявлено більше ніж 18 човнів, попередні заїзди до
проводиться з роздільного старту.
XI. ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 1999-2000
ТА ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 2001-2002 РОКІВ НАРОДЖЕННЯ
І. Ціль та завдання
Відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 1999-2000 та чемпіонат
України серед юнаків та дівчат 2001-2002 років народження проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури виду спорту в Україні;
- визначення рівня розвитку веслування академічного серед територій, АР Крим
та м. Києва.
2. Строки і місце проведення змагання
Відкритий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 1999-2000 та
чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2001-2002 років народження проводиться
з 30 липня по 02 серпня 2015 року, м. Київ.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом освіти і науки, молоді та
спорту Київської міської держадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УФК, судді та
обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди: 32 спортсмени, 5 тренерів, 1 представник.
Збірні екіпажі не допускаються, окрім заїздів 4х на дистанції 1000 метрів.
Вікові категорії:
- юнаки та дівчата 1999-2000 років народження;
- юнаки та дівчата 2001-2002 років народження;
- мінімальний вік стернових 15 років (2000 рік народження).
5. Характер змагання
Змагання особисті. Визначається екіпаж-переможець і порядкові місця, зайняті
рештою учасників.

6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції:
- юнаки та дівчата 1999 - 2000 років народження - дистанція 1500 метрів;
- юнаки та дівчата 2001 - 2002 років народження - дистанція 1000 метрів.
31 липня
1 серпня
2 серпня
дівчата (1999-2000 р.н.)
4х, 8+
юнаки (1999-2000 р.н.)
1х, 2х, 2юнаки (2001-2002 р.н.)
4х,

дівчата (1998-1999 р.н.)
1х, 2х, 2юнаки (1998-1999 р.н.)
4-, 4+, 4х
дівчата (2000-2001 р.н.)
4х

дівчата (1999-2000р.н.)
4юнаки (1999-2000р.н.)
8+
дівчата (2001-2002р.н.)
1х, 2х
юнаки (2001-2002р.н.)
1х, 2х

7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагань "Відкритий чемпіонат
України серед юнаків та дівчат 1999-2000 та чемпіонат України серед юнаків та
дівчат 2001-2002 років народження" здійснюється департаментом освіти і науки,
молоді та спорту Київської міської держадміністрації, головним суддею, медичною
та рятувальною службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери відкритого чемпіонату України серед юнаків та дівчат
1999-2000 та чемпіонату України серед юнаків та дівчат 2001-2002 років
народження визначаються у особистій першості за віковими категоріями, за класами
човнів та нагороджуються медалями і дипломами Мінмолодьспорту України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників

Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагання в межах видатків, передбачених Єдиним календарним планом
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзд з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятувального катера, оренда фінішної
споруди, дистанції для проведення змагання чемпіонату України серед юнаків та дівчат
1999-2000 та чемпіонату України серед юнаків та дівчат 2001-2002 років
народження здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та
компенсація витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територій з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних та швидкісно–силових
літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту (тел./ф.
+0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 30 липня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Документ з фотографією, що засвідчує особу спортсмена;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
XII. КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД ДОРОСЛИХ ТА МОЛОДІ
І. Ціль та завдання
Командний чемпіонат України проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;

- визначення рівня розвитку веслування академічного серед територій, АР Крим
та м. Києва;
- попереднє визначення складу збірної команди України на 2016 рік;
2. Строки і місце проведення змагання
Командний чемпіонат України з веслування академічного проводиться з
18 по 20 вересня 2015 року, м. Київ.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом освіти і науки, молоді та
спорту Київської міської держадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України.
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, судді та обслуговуючий персонал відповідно до
Правил.
Склад однієї команди: 36 спортсменів, 5 тренерів, 1 представник.
Участь збірних екіпажів – не допускається, окрім 2-.
Вікові категорії:
- дорослі веслярі - 1997 рік народження і старші;
- мінімальний вік стернових 15 років (2000 рік народження).
5. Характер змагання
Змагання особисто-командні. Змагання особисто-командні. Визначаються
одночасно місця, зайняті екіпажами у кожному класі човнів та збірними командами
організацій, які беруть участь у змаганнях.
6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 2000 метрів.
20 вересня 19 вересня
Жінки –
Жінки –
1х, 2х, 2-, 2-л/в, 4-, 1х л/в,
2х л/в, 4х, 8+,
1х (прибережне веслування);
Чоловіки –
Чоловіки –
1х, 2х, 2-, 4-, 4+, 1х л/в, 2+, 4- л/в,
2х л/в, 2- л/в, 4х, 8+.
1х (прибережне веслування);
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагання "Командного
чемпіонату України" здійснюється департаментом освіти і науки, молоді та спорту
Київської міської держадміністрації, головним суддею, медичною та рятувальною
службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці та призери командного чемпіонату України визначаються у
командній першості за сумою очок згідно рейтингу, затвердженого наказом
Мінсім’ямолодьспорту від 15.04.2009 № 1216 (додаток 1) та у особистій першості за
класами човнів.
Команда-переможець та команди-призери у загальнокомандному заліку
нагороджується дипломами Мінмолодьспорту України.
Переможці і призери командного чемпіонату України нагороджуються
медалями та дипломами Мінмолодьспорту України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Відкритий чемпіонат України з веслування на ергометрах" в межах
видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзд з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятівного катера, фінішної споруди,
дистанції для проведення змагання командного чемпіонату України здійснюється за
рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та компенсація витрат здійснюється
Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні

Структурні підрозділи територій з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних та швидкісно–силових
літніх олімпійських видів спорту департаменту олімпійського спорту (тел./ф.
+0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 18 вересня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
12. Інші умови
Від кожного регіону можуть бути заявлені не більш ніж три команди.
Кількість номерів програми для виступу у змаганні не обмежена.
XIII. КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ
СЕРЕД УЧНІВ УФК, ДЮСШ, СДЮШОР
І. Ціль та завдання
Командний чемпіонат України серед учнів УФК, ДЮСШ, СДЮШОР проводять
з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення рівня розвитку веслування академічного серед УФК, ДЮСШ,
СДЮШОР;
- визначення складу юніорської збірної команди України на 2016 рік.
2. Строки і місце проведення змагання
Командний чемпіонат України серед учнів УФК, ДЮСШ, СДЮШОР з
веслування академічного проводиться з 25 по 27 вересня 2015 року, м. Миколаїв.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з відділом з питань фізичної культури і спорту
Миколаївської облдержадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.

Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України.
4.
Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі (відповідно до вікових
категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд УФК,
ДЮСШ, СДЮШОР, судді та обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди: 16 спортсменів, 2 тренери, 1 представник.
Участь збірних екіпажів – не допускається.
Вікові категорії:
- юніори 1998 – 1999 років народження.
5. Характер змагання
Змагання особисто-командні. Визначаються одночасно місця, зайняті
екіпажами у кожному класі човнів та збірними командами організацій, які беруть
участь у змаганнях.
6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 2000 метрів.
Перегони проводяться з роздільного старту.
26 вересня
27 вересня
жінки
жінки
4-, 4х.
1х, 2х, 2чоловіки
чоловіки
1х, 2х, 24-, 4х.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та
інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та
культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагання "Командний чемпіонат
України серед учнів УФК, ДЮСШ, СДЮШОР" здійснюється відділом з питань
фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації, головним суддею,
медичною та рятувальною службою змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним обслуговуванням покладається на
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8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці та призери командного чемпіонату України серед учнів УФК,
ДЮСШ, СДЮШОР визначаються у командній першості за сумою очок згідно
рейтингу, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від 15.04.2009 № 1216
(додаток 1) та у особистій першості за класами човнів.
Команда-переможець та команди-призери у загальнокомандному заліку
нагороджується дипломами Мінмолодьспорту України.
Переможці і призери командного чемпіонату України серед учнів УФК,
ДЮСШ, СДЮШОР нагороджуються медалями та дипломами Мінмолодьспорту
України.
9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Командний чемпіонат України серед учнів УФК, ДЮСШ, СДЮШОР" в
межах видатків, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзд з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда приміщення для засідання ГСК, катерів супроводження, рятівного
катера, фінішної споруди, дистанції для проведення змагання "Командний чемпіонат
України серед учнів УФК, ДЮСШ, СДЮШОР" здійснюється за рахунок
Мінмолодьспорту України, оплата видатків та компенсація витрат здійснюється
Управлінням "Укрспортзабезпечення".
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
УФК, ДЮСШ, СДЮШОР подають попередні заявки на участь у змаганнях у
відділ циклічних та швидкісно–силових літніх олімпійських видів спорту
департаменту олімпійського спорту (тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб
до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 25 вересня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписами та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Документ із фотокарткою, що засвідчує особу спортсмена;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;

•

Поліс медичного страхування.

11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
12. Інші умови
Спортсмени стартують у двох номерах програми. До участі допускаються не
більше трьох екіпажів у кожному класі човнів від однієї команди.
XIV. ОСІННІЙ МАРАФОН
І. Ціль та завдання
Всеукраїнські змагання "Осінній марафон" проводять з метою:
- популяризації та розвитку веслування академічного в Україні;
- збереження та розширення інфраструктури веслування академічного в
Україні;
- визначення спортсменів - кандидатів на централізовану підготовку у
перехідному та базовому періодах у складі національної збірної команди України з
веслування академічного.
2. Строки і місце проведення змагання
Всеукраїнські змагання "Осінній марафон" з веслування академічного
проводиться з 16 по 17 жовтня 2015 року, м. Запоріжжя.
3. Організація та керівництво проведення змагання
Організація та загальне керівництво проведенням змагання здійснюється
Мінмолодьспортом України спільно з департаментом освіти і науки, молоді та
спорту Запорізької облдержадміністрації та Федерацією академічного веслування
України.
Безпосередньо проведення змагання покладається на головну суддівську
колегію (далі ГСК), затверджену Мінмолодьспортом України
4. Учасники змагання
У змаганнях беруть участь спортсмени-веслярі та стернові (відповідно до
вікових категорій), офіційні представники команд, тренери у складі збірних команд
областей та міста Києва, АР Крим, ШВСМ, СДЮШОР, ДЮСШ, УФК судді та
обслуговуючий персонал відповідно до Правил.
Склад однієї команди – не обмежений.
Вікові категорії:
- дорослі веслярі - 1992 рік народження і старші;
- молодь до 23 років 1993 – 1996 років народження.
5. Характер змагання

Змагання особисті. Визначається екіпаж-переможець і порядкові місця, зайняті
рештою учасників.
6. Регламент проведення змагання
Змагання проводяться на дистанції 4000 метрів з роздільного старту.
17 жовтня
Жінки – 1х, 1х л/в; 2-.
Чоловіки – 1х, 1х л/в, 2-, 2-л/в.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагання
Змагання проводяться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів”, згідно з наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи від 03.12.2001 № 272, зареєстрованим Мін’юстом 01.02.2002 за
№ 95/6383 “Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України” та згідно з Правилами.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні змагань "Осінній марафон"
здійснюється департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької
облдержадміністраці, головним суддею, медичною та рятувальною службою
змагання.
За технічну підготовленість спортсмена та відповідність його спортивному
розряду відповідає представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник
організації, який підписав заявку і відрядив спортсмена на змагання.
Відповідальність за підготовку місця проведення змагання, організацію
харчування, розміщення спортсменів, тренерів, представників команд, суддів,
розташування спортивного обладнання, забезпечення матеріально-технічними
засобами роботу суддівської колегії, медичним забезпеченням покладається на
структурний підрозділ з питань фізичної культури і спорту обласної
держадміністрації.
8. Умови визначення першості
та нагородження переможців та призерів
Переможці і призери всеукраїнських змагань "Осінній
нагороджуються дипломами Мінмолодьспорту України.

марафон"

9. Умови фінансування заходу
та матеріального забезпечення учасників
Мінмолодьспорт України забезпечує витрати на організацію та проведення
змагань "Осінній марафон" в межах видатків, передбачених Єдиним календарним
планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду з місця проживання
до місця проведення змагання представника Мінмолодьспорту України та суддів,
підготовка та оренда катерів супроводження, рятувального катера, водно – спортивної
бази, приміщень для засідання ГСК, дистанції для проведення змагання "Осінній
марафон" здійснюється за рахунок Мінмолодьспорту України, оплата видатків та
компенсація витрат здійснюється Управлінням "Укрспортзабезпечення".

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі у
змаганні спортсменів, тренерів та представників команд: оплата проїзду та добових під
час переїзду учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та
розміщення.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганні
Структурні підрозділи територіальних органів виконавчої влади з фізичної
культури та спорту подають попередні заявки на участь у змаганнях у відділ
циклічних та швидкісно–силових літніх олімпійських видів спорту департаменту
олімпійського спорту (тел./ф. +0442899576) не пізніше ніж за 15 діб до початку
змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду 16 жовтня 2015 року з 11 до 15
години, засідання ГСК спільно з представниками команд з 16 до 18 години.
До мандатної комісії подаються такі документи:
•
Поіменну заявку складу команди, затвердженою підписом та печаткою
відповідної медичної установи спортивного профілю з особистим підписом
спортсмена в умінні плавати;
•
Надруковані записи за встановленою формою;
•
Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
•
Поліс медичного страхування.
11. Умови участі у змаганні
До участі у змаганні допускаються спортсмени, які уміють плавати, мають
дозвіл лікаря на участь у змаганні, відповідають віковим та кваліфікаційним
вимогам Положення, мають дійсний страховий поліс та ознайомлені з інструкцією
по дотриманню заходів безпеки (додаток 7 Правил) при проведенні змагань з
веслування академічного.
Директор департаменту
олімпійського спорту
Заступник директора департаменту
олімпійського спорту –
начальник відділу циклічних та
швидкісно – силових літніх
олімпійських видів спорту

Л.М. Мирський

Державний тренер з
веслування академічного

С.І.Мазій

