Відкритий всеукраїнський турнір
«Кубок Дружби»
з класичного парашутизму,
11-й Кубок пам'яті Героя України Василя Мельникова
з класичного парашутизму
та 16-й кубок імені К.О. Калініна з класичного парашутизму
Звіт Головної суддівської колегії
м. Харків

11 - 15 вересня 2013 р.

Змагання проводилися з 11 по 15 вересня 2013 р. у м. Харкові на базі Харківського аероклубу
ім. В.С. Гризодубової, аеродром Коротич.
Програма змагань:
Вправа № 1. Стрибки на точність приземлення з H=900–1000 м.
Вправа № 2. Стрибки з виконанням комплексу фігур з H=2200 м
Стрибки за програмою Кубка К.О. Калініна.
Групові стрибки на точність приземлення за програмою Кубка В. Мельникова.
До змагань допускалися спортсмени у відповідності з Положенням про змагання. Усього у
змаганнях взяли участь 36 спортсменів, з них жінок – 9. Представників Росії – 8 спортсменів,
республіки Білорусь – 6.
Для участі у групових стрибках на точність приземлення за програмою кубка В.
Мельникова було заявлено 9 чоловічих команд та 4 жіночих.
За спортивною класифікацією:
МСМК
ч
ж
0
2

МС
ч ж
10 3

КМС
ч ж
2
1

1 р-д
ч
ж
12 3

F
ч ж
- -

E
ч
2

D
ж
1

ч
3

C
ж
2

ч
21

ж
6

Найстарший за віком серед чоловіків – Рубан В.М. 1949 р.н., серед жінок – Ольшницька
Н.М. 1956 р.н., наймолодший серед чоловіків – Падалка І.О. 1991 р.н., серед жінок – Лапшина
Н.А. 1987 р.н. (республiка Бiлорусь).
За кількістю стрибків: найбільша серед чоловіків – Гачін А.Г. - 8339, найменьша – Сердюка
С.О. – 245, серед жінок найбільша – Корчмар І.М. – 5833, найменша – Лапшина Н.О. – 415.
Суддівська колегія складалася з 18 чоловік та мала такий склад: судді FAI - 3, судді НК - 2,
судді 1 кат. - 3, судді 2 кат. – 5, судді 3 кат. – 4, б/к - 1.
Учасники змагань представляли спортивні колективи наступних організацій та стран:
1. Україна:
1. ГРААЛЬ - ТОВ «Севастопольський АСК»;
2. в/ч 0549, м. Вінниця
3. Донецький АСК ТСОУ;
4. Рівненський АСК ТСОУ;
5. ЗОГ «Луганський АСК ТСОУ»;
6. ХАК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової.
2. Республіка Білорусь:
1. «Бобруйскій аероклуб ДОСААФ»;
2. «Вітебський аероклуб ДОСААФ».
3. Росія:
1. НОУ «Белгородський АСК РОСТО ДОСААФ Росії»;
2. «Самарський аероклуб ДОСААФ»
Змагання проведені згідно з положенням про проведення відкритого всеукраїнського
турніру «КУБОК ДРУЖБИ» з класичного парашутизму, 11 - го Кубка пам'яті Героя України
Василя Мельникова та 16 - го Кубка імені К.О. Калініна з класичного парашутизму.
Програма змагань виконана повністю.
Загалом було виконано 448 стрибкiв: з них 23 на пристрілку та 15 повторних.
Травм та відмов парашутної техніки не зафіксовано.
Парашутні стрибки обслуговувалися двома літаками АН-2 Харківського АК
ім. В.С.Гризодубової. Проживання учасників змагань було організовано на аеродромі „Коротич”, у
гуртожитку танкового інституту ЗСУ та у профілакторії Харківського державного авіаційного
виробничого підприємства. Харчування учасників змагань було організовано на аеродромі.
Стрибки виконувалися на мати з поролону, що були надані Харківським АК
ім. В.С.Гризодубової.

Результати у стрибках на точність приземлення вимірювались електронною системою
(АВП) „Поиск-2”, м. Рязань, що була надана Харківським АК ім. В.С.Гризодубової.
Стрибки за програмою Кубку К.О. Калiнiна виконувались на датчики з центральною
позначкою діаметром 3 сантиметри що були надані Харківським АК ім. В.С.Гризодубової. Датчик
першого дотику був наданий Харківською обласною федерацією парашутного спорту.
Суддівство індивідуальної акробатики проводилось по відеозаписам, що були зроблені за
допомогою відеоустановки конструкції О. Носовцева, м. Іллічівськ.
Оцінювання результатів проводилося суддями за допомогою проектора «Toshiba», що був
наданий Федерацією парашутного спорту Харківської області.
Швидкість вітру вимірювались електронною радіометеостанцією «DAVIS» (виробництво
США), що була надана Харківською обласною федерацією парашутного спорту.
Призери нагороджувалися медалями, дипломами, цінними подарунками та
заохочувальними призами.
Тренери переможців нагороджувалися дипломами.
Висновки:
Суддівська колегія визначає відмінну роботу колективу Харківського АК
ім. В.С. Гризодубової (начальник Філатов С.М.),
Харківської обласної ФПС (президент
Шаповалов О.В.), Харківському державному авіаційному підприємству (генеральний директор
М'ялиця А.К.), Харківському обласному військовому комісаріату (військовий комісар полковник
Середа О.П.) з підготовки та проведення змагань.
Урочисте відкриття та закриття змагань було проведене на аеродромі у присутності
почесних гостей за участю оркестру ХУПС. Перебіг та результати змагань освітлювалися
засобами масової інформації (телебачення, радіо, газети). Змагання проводилися за підтримки
голови Харківської обласної державної адміністрації.
Головна суддівська колегія звертає увагу на високий спортивний дух змагань, та гідний
призовий фонд
Пропозиції:
1. Розглянути пропозицію про внесення змін в положення про «Кубок Калініна» у пунктах
5.1.5.1. «При однакових результатах у парних зустрічах, пріоритет має команда з більшою кількістю високих
результатів, починаючи з 0 см; 1 см; 2 см і т.п., у випадку повної тотожності команда-переможниця
визначається жеребкуванням» - жеребкування не є спортивним засобом. Пропонуємо визначати

2.

переможців за кращим результатом кваліфікаційних турів.
Пункт 6.2. пропонуємо видалити.
Головний суддя,
суддя НК

О.О. Труш

Заступник Головного судді,
суддя 2 категорії

Н.М. Очеретяна

Старший суддя вправи № 1,
суддя НК

П.С. Корчмар

Старший суддя вправи № 2,
суддя 1 категорії

Л.М. Дьячок

Старший суддя вправи № 3,
суддя 2 категорії

С.Г. Гулак

Старший суддя на старті,
суддя 2 категорії

О.І. Медведєв

Головний секретар,
суддя 2 категорії

С.М. Труш

