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Регламент
проведення Кубку України
олімпійської чемпіонки Ю. Рябчинської
з веслування на байдарках і каное
з 23 по 28 квітня 2013 року, м. Дніпропетров ськ
І. Мета і завдання
- Кубок України олімпійської чемпіонки Ю.Рябчинської проводять з метою:
- популяризація веслування на байдарках і каное в Україні;
- визначення стану розвитку виду спорту в України;
- подальше заохочення дітей, юнацтва та молоді до регулярних занять
спортом;
- пошуки перспективної та талановитої молоді;
- проведення відбору та підготовки спортсменів до складу збірної
команди країни для участі в офіційних міжнародних
змаганнях;
чемпіонатах світу, Європи.
- підведення підсумків роботи серед фізкультурних спортивних
організацій зі спорту вищих досягнень.
2. Строки і місце проведення
Кубок України олімпійської чемпіонки Ю.Рябчинської (дорослі та юніори
1995-1996 рр. н.) проводиться 23-28.04.2013 року, м. Дніпропетровськ.
3. Керівництво проведення змагань
Керівництво
організацією
проведення
змагань
здійснюється
Держмолодьспортом України спільно з Федерацією каное України.
Безпосередньо проведення змагань покладається на головну суддівську
колегію, затверджену Держмолодьспортом.
Відповідальність за підготовку місць змагань, проживання, харчування,
медичне обслуговування та безпеку учасників змагань покладається на
управління у справах
фізичної культури та спорту Дніпропетровської
облдержадиіністрації. Змагання проводяться згідно з Правилами проведення
змагань з веслування на байдарках і каное України.

4. Умови прийому
Державна служба молоді та спорту України забезпечує витрати на
організацію та проведення Кубку України
олімпійської чемпіонки
Ю.Рябчинської в межах видатків, передбаченими Єдиним календарним планом
проведення фізкультурних та спортивно-масових заходів України на 2013 рік.
За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати по участі
спортсменів та тренерів у змаганні, оплата проїзду та добових під час переїзду
учасників, перевезення човнів до місця змагання, харчування та проживання.
Витрати, пов’язані з оплатою харчування, розміщення, проїзду місцевим
транспортом, проїзд з місця проживання до місця проведення змагання,
представника Держмолодьспорт та суддів, підготовка та оренда катерів
супроводження, рятівного катера, переправи, оренда автобуса, фінішної споруди,
дистанції для проведення змагання на Кубку України здійснюється за рахунок
Держмолодьспорту, оплата видатків та компенсація витрат здійснюється
"Укрспортзабезпечення".
5. Заявка та умови допуску
Структурні підрозділи з питань фізичної культури та спорту подають
попередні заявки на участь у змаганнях у відділ циклічних, стрілецьких та
комбінованих літніх олімпійських видів спорту департаменту спорту вищих
досягнень (тел./ф. +380442843837, E-mail: nagaev@sport.gov.ua) не пізніше ніж
за 15 діб до початку змагань.
Проведення мандатної комісії в день приїзду з 9 до 13 години, тренерська
нарада спільно з суддівською бригадою о 16.00.
До мандатної комісії подаються такі документи:
 Заявки та записи за встановленою формою;
 Паспорт або його ксерокопія завірена організацією за яку виступає
спортсмен;
 Залікова книжка;
 Відомість про проходження інструктажу з техніки безпеки за
встановленою формою;
 Поліс медичного страхування;
 Членський квиток Федерації (не члени Федерації допускаються до участі
у змаганнях відповідно до регламенту, встановленого Федерацією);
 Протоколи регіональних змагань та копію обласного календаря
спортивно-масових заходів з веслування на байдарках і каное;
 Технічна заявка.
6. Безпека при проведенні змагань
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 змагань з
веслування на байдарках і каное.
Забезпечення техніки безпеки при проведенні Кубку України
здійснюється Дніпропетровським управлінням у справах фізичної культури та
спорту, головним суддею 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.
7. Регламент проведення змагань
Кубок України олімпійської чемпіонки Ю.Рябчинської проводиться за
програмою:
Чоловіки

К-1, К-2, С-1, С2
К-1, С-1
К-4, С-4
С-1
С-2
К-1, К-2
К-1
К-4
К-1,К-2, С-1, С-2
К-1,К-2
С-1
С-2
К-4 С-4
К-4

Жінки

Юніори 1995-96рр.н
Юніорки 1995-96рр.н
Юніорки 1995-96рр.н
Юніорки 1995-96рр.н
Юніори 95-96рр.н
Юніорки 95-96рр.н

200 м

500 м

1000 м
5000 м
1000 м

200м.
200 м

500 м
500 м

1000 м
5000 м

200м
200м
200м

500 м
500 м
500 м

1000 м
1000 м

500 м.
1000м
500м

Відбір кандидатів до збірної команди України серед дорослих.
Байдарка
чоловіки
місце
К-1
К-2

Дистанція 1000 м
Дистанція 500 м
Дистанція 200 м

1-8м
1-3м

1м
1м

Каное чоловіки

Байдарка жінки

місце
С-1

С-2

К-1

1-8 м
1-4м

1-2м
-

1-8 м
1-6м

Каное
жінки

місце
К-2 С-1

1м
-

С-2

1м
1м

Визначення кандидатів:
Спортсмени, які посіли відповідні місця у олімпійських видах програми і
виконали часовий норматив беруть участь у подальшій підготовці до

чемпіонату Європи з урахуванням медичного і спеціального обстеження та
допінг-контролю. Чемпіони Кубка України у неолімпійських номерах програми
залучаються до підготовки за рахунок відряджуючої організації.
За результатами змагань серед юніорів здійснюється відбір кандидатів
для підготовки у складі збірної команди України, участь списочного складу
резерву збірної команди України в одиночках на олімпійських дистанціях є
обов'язковою.

дистанція
вид
програми
місце

Система відбору
юніори
200м
500м
1000м
200м
К-1 К-2 К-1 К-2 К-1 К-2
С-1

500м
С-1 С-2

1000м
С-1 С-2

1-2

1-2

1-5

дистанція
вид програми
місце

1

1

1

1-5

200м
С-1
К-1
1
1

1

1-2

юніорки
500м
К-1 К-2 С-2
1-5
1
1

1

1-2

1000м
К-1
К-2
1
1

З урахуванням модельно-часових показників проходження дистанції та
проходження медичного і спеціального обстеження та допінг-контролю.
На централізовану підготовку збірної команди України з веслування на
байдарках і каное Державною службою молоді та спорту виділяється обмежена
кількість фінансування. Кількість спортсменів, що пройшли відбір для участі у
централізованій підготовці та фінансуються за рахунок Держмолодьспорту,
буде визначено в разі збільшення плану фінансування спортивного заходу
збірної команди України з веслування на байдарках і каное на 2013 рік. Решті
спортсменам, які пройшли відбір дається право проведення централізованої
підготовки за рахунок організації, що відряджає.
Спортсмени, які посіли на олімпійських дистанціях в одиночках
1-12 місце, в двійках 1-5 місце та в четвірці 1-2 місце серед дорослих, будуть
брати участь 07-11.08.2013 р. у особистому чемпіонаті України за рахунок
Держмолодьспорту, інші спортсмени можуть брати участь у особистому
чемпіонаті України за рахунок відряджуючих організацій.
7.1 Вимоги до учасників та умови їх допуску
Змагання особисто-командні. До участі у змаганнях допускаються
спортсмени за заявками АР Крим,
обласних управлінь,м. Києва та
м. Севастополя.
Склад однієї команди:
Дорослі – 21 спортсмен, 3 тренери.
Юніори – 18 спортсменів, 2 тренери

7.2 Нагородження переможців
Команди-переможці і призери в загальнокомандному заліку, командипереможці і призери дорослі та команди-переможці і призери юніори
нагороджуються кубками Федерацією Каное України.
Переможниця в К-1 500м серед жінок та переможниця серед юніорів
нагороджується пам’ятними кубками Федерації.
Переможці і призери Кубку України нагороджуються медалями
Федерацією Каное України та дипломами Держмолодьспорту України.
7.3 Умови підведення підсумків
Під час проведення змагань, організаціям у загальнокомандному заліку
нараховується відповідна кількість очок за кожного спортсмена (в тому числі
при участі збірних екіпажів) згідно Положення про рейтинг з олімпійських
видів спорту в Україні, затвердженого наказом
Мінмолодьспорту від
15.04.2009 р. №2009, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30
квітня 2009 р. за №390/16406, визначаються умови та порядок встановлення
рейтингу з олімпійських видів спорту в Україні окремо серед:
- Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
- структурних підрозділів з фізичної культури і спорту центральних
органів виконавчої влади у сфері освіти і науки, оборони, а також
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств;
- шкіл вищої спортивної майстерності;
- спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;
- спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву;
- дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- спортсменів;
- тренерів.

Директор департаменту
спорту вищих досягнень

О.К. Артем’єв

Заступник директора департаменту
спорту вищих досягнень –
начальник відділу єдиноборств та
складно-координаційних літніх
олімпійських видів спорту

О. В. Стеценко

Державний тренер з веслування
на байдарках і каное

О. В. Мостовенко

