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ПОЛОЖЕННЯ 
про  Чемпіонат  міста Дніпро 

з вітрильного спорту на  2020 рік 

  

 

1. МЕТА І ЗАДАЧІ 

        1.1 Змагання проводяться з метою: 

        - популяризації вітрильного спорту в м. Дніпро, (як олімпійського виду спорту) та широкого 

залучення молоді до занять спортом; 

        - подальшого поліпшення учбово-спортивної роботи фізкультурних організацій м. Дніпро та 

підвищення спортивної майстерності провідних спортсменів з вітрильного спорту м. Дніпро; 

       - виявлення сильніших спортсменів-кандидатів до збірної команди міста Дніпро та 

Дніпропетровської області для участі у чемпіонатах та Кубках області та України; 

        - масового залучення молоді та широких верств населення до занять фізичною культурою                                   

і спортом.  

 

2. СТРОКИ І МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

           2.1 Дата проведення: 13 червня 2020 року  - Літній Чемпіонат міста (спортсмени до 12 років 

не допускаються). 

           2.2 Змагання будуть проводиться на акваторії річки Дніпро між Новим та Мерефо-

херсонським мостами та базуватися на  базі яхт-клуба «Bartolomeo» за адресою: м. Дніпро, 

Набережна Перемоги, 9Б. 

           2.3 Відповідальність за підготовку місця змагань, організацію, зустріч і відправку учасників 

змагань і суддів покладається на міську федерацію з вітрильного спорту та керівництво яхт-клуба 

«Bartolomeo».    

  

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

           3.1  Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснюється управлінням 

спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради і міською федерацією                                  

з вітрильного спорту. 

 3.2 Відповідальність за підготовку місць змагань, організацію розміщення учасників 

змагань, тренерів і суддів покладається на міську федерацію з вітрильного спорту. 

 3.3  Змагання проводить колегія із 6 суддів, затверджена управлінням спорту департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради за поданням міської федерації з вітрильного 

спорту. 

4.  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

          4.1 До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які мають відповідну кваліфікацію та 

дозвіл лікаря на участь у змаганні.  Рульові і матроси повинні бути членами ВФУ (Вітрильна 

федерація України), мати відповідні посвідчення, уміти плавати.  

Учасники:  

- «Beneteau Platu 25» - чоловіки та жінки без обмежень віку – 8 екіпажів (40 спортсменів) ; 

        -   «RS-Tera» - юнаки та дівчата віком від 12 років – 7 екіпажів (7  спортсменів). 

           4.2  У всіх класах судів старт чоловіків і жінок загальний – залік загальний. 

 

 



5. УМОВИ ПРИЙОМУ ТА ФІНАНСУВАННЯ 

            5.1 Витрати, пов’язані з перевезенням яхт, проїздом, відрядження учасників та тренерів на 

змагання – за рахунок організації, що відряджає. 

            5.2. Управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

здійснює фінансування на харчування суддівської колегії та нагородної атрибутики. Всі інші 

витрати – за рахунок організаторів змагань. 

 

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ І СИСТЕМА ЗАЛІКУ 

          6.1 Змагання проводяться по правилах міжнародної вітрильної федерації 2017-2020 року               

із змінами і доповненнями, згідно гоночної інструкції, правил класів і інструкції по контрольному 

обміру.  

          6.2 Змагання проводяться як серія до 6 гонок. За  умови проведення 5 гонок, виключаються                  

з підрахунку один гірший результат. 

          6.3 Змагання вважатимуться проведеними, якщо буде проведено не менше 3 гонок.  

          6.4 Для визначення особистого результату застосовуватиметься лінійна система підрахунку 

очок, додаток А.2.2 за 1 місце – 1 очко і т.д.  

                                                                                                            

7. НАГАРОДЖЕННЯ 

         7.1 Учасники змагань, здобувши 1-3 місця у кожному класі  нагороджуються медалями                           

і грамотами управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.    

 

8. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

          8.1 Суддівська колегія змагань не несе юридичну і моральну відповідальність за життя                

і безпеку учасників під час проведення змагань. Безпеку під час змагань забезпечує тренер – 

представник. Для безпеки проведення змагань тренери повинні мати судна підтримки 

(тренерський катер). Суддівська колегія залишає за собою право перевірити будь-яку яхту на 

дотримання правил класу, згідно поданої декларації. 

 

                                      9. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  

           9.1 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1988 р. №2025 «Про 

порядок Підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 

масових спортивних та культурно-видовищних заходів»: 

        -  підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

        - контроль за підготовкою спортивних  споруд та забезпеченням безпеки при проведенні 

змагань  здійснює робоча комісія, яку очолює головний суддя змагань. 

         - учасники та глядачі повинні дотримуватися правил безпеки під час проведення змагань. 

9.2 Кількість учасників змагань та суддів немає бути більше ніж 50 осіб. 

9.3 Забезпечення та дотримання правил безпеки під час проведення змагань:  

- обов’язково при вході розмістити об’яву стосовно правил безпечного відвідування закладу; 

- розмістити за наявності дезінфекційні засоби для обробки рук; 

- відвідувачі повинні дотримуватись правил особистого захисту, мати захисну маску та 

рукавички; 

- обов’язкове збереження безпечної дистанції при відвідуванні закладу; 

- забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

- проведення заміру температури тіла всіх учасників змагання перед їх проведення -                       

зі внесенням даних по заміру температури в книгу-журнал обліку. 

     

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання. 

 

Додаткова інформація: e-mail: imsailinginfo@gmail.com 

                                   тел.+380 666 1111 380 

 

       Організаційний комітет по проведенню змагань залишає за собою право вносити зміни і 

доповнення до даного положення без офіційного попередження учасників змагань. 
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