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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
“КУБОК ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ З БІГОВИХ ЛИЖ”
сезон – 2019 р.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗМАГАННЯ

1.
Мета та завдання:популяризація бігових лиж та розвиток відповідної
інфраструктури в Києві та Україні - Громадською організацією «Український
Гірськолижний Клуб» (далі ГО «УГК»).

2.

Організація та керівництво проведенням змагань

2.1. Індивідуальні змагання є продовженням командних(корпоративних) змагань
3-го сезону «Кубок дипломатичних місій з бігових лиж 2019» (далі - «Кубок
дипломатичних місій»). Індивідуальні змагання проводяться в другу чергу, після
закінчення корпоративних змагань.
2.2. У змаганнях беруть участь усі бажаючі (Програма змагань наведена у Додатку 1
до цього Положення про змагання).
2.3. Загальне та спортивне керівництво здійснює Організаційний Комітет змагань
(див. Додаток 2 до цього Положення про змагання).
2.4. Відповідальність за медичний стан здоров’я, технічну підготовленість під час
проведення змагань покладається особисто на учасників змагань.
2.4.1 Організатори змагань наполегливо рекомендують всім учасникам змагань мати
спортивну страховку та використовувати надійне лижне спорядження.

3. Умови проведення змагань
3.1. Змагання проводяться згідно з цим Положенням про змагання (далі –
Положенням) .
3.2. 
ДИСТАНЦІЯ, ТРАСА:
3.2.1 Аматори (дівчата, хлопчики) – 500м (скорочене коло), рівнина.
3.2.2 Аматори (жінки) – 3 000м (2 кола), рівнина
3.2.3 Аматори та ветерани (чоловіки) – 6 000м (4 кола), рівнина.
3.3. 
ФОРМАТ: індивідуальний залік серед аматорів і ветеранів у трьох категоріях:
чоловіки, жінки, діти(хлопчики та дівчатка).
3.4. 
СТИЛЬ: класичний
4.
Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки
учасників і глядачів під час проведення змагань:
у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. № 2025
“Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів ”:
1) підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
2) контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки при
проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена Оргкомітетом змагань.
5. Місце і терміни проведення змагань
Дата: 
17.02.2019р. (або резервна дата змагань, у випадку відсутності снігу);
Час:13:30 – 14:30 (після церемонії нагородження переможців командних змагань)
Місце:м. Київ, Парк КПІ (парк НТУУ «Київського політехнічного інституту імені
Ігоря Сікорського»)
6. Програма змагань
Змагання з бігових лиж для всіх бажаючих – чоловіків, жінок і дітей (Програма
змагань наведена у Додатку 1 до цього Положення про змагання).
7. Учасники змагань
7.1. У змаганнях можуть прийняти участь всі бажаючі, представники усіх регіонів
України і закордонні гості, за умови реєстрації і стартового внеску. Учасникам
змагань– бажано мати з собою документ, що посвідчує особу(паспорт, пенсійне,
учасник АТО, студентського посвідчення тощо), а для дітей до 14-років – свідоцтво
про народження або учнівський квиток.

Передбачаються наступні категорії:
Аматори(індивідуальна категорія)
та 
Ветерани і професіонали(індивідуальна категорія)
7.2. До категорії Аматоріввідносяться усі чоловіки і жінки, хто самостійно, або за
допомогою інших осіб навчились кататися на бігових лижах та не приймали участь у
змаганнях серед спортсменів. Категорія Аматорів підрозділяється на наступні групи:
Дівчата
:
№ групи
1
2
3
Хлопчики:

Вік
до 9 років
від 9 до 13 років
від 13 до 18 років

№ групи
1
2
3
Жінки
:

Вік
до 9 років
від 9 до 13 років
від 13 до 18 років

№ групи
5a
6a
7a
8a
9a
10 a
Чоловіки
:

Вік
від 70 років
від 60 до 70 років
від 50 до 60 років
від 40 до 50 років
від 30 до 40 років
від 18 до 30 років

№ групи
Вік
11 a
від 70 років
12 a
від 60 до 70 років
13 a
від 50 до 60 років
14 a
від 40 до 50 років
15 a
від 30 до 40 років
16 a
від 18 до 30 років
7.3. До категорії Ветеранів (професіоналів)відносяться усі діючі або колишні
спортсмени (чоловіки і жінки), які навчалися у професійних тренерів в ДСЮШ,
спортивних секціях, спортивних навчальних закладах, які неодноразово виступали у
спортивних змаганнях і мають спортивні розряди; інструктори по навчанню, особи,
які більш одного року займаються цим професійно.
Категорія Ветеранів(професіоналів) підрозділяється на наступні групи:

Жінки
:
№ групи
5v
6v
Чоловіки
:

Вік
до 39 років
від 40 років

№ групи
7v
8v

Вік
до 39 років
від 40 років

8. Реєстрація
8.1. Майбутнім учасникам змагань пропонуються наступні варіанти реєстрації та
внесків:
Варіант І: в електронному виді (на сайті події: nordicskiing.org.ua) – 
до 17
лютого 2019 року (включно) – 300 грн.(для аматорів і ветеранів).
● Варіант ІІ
: безпосередньо в день старту змагань за підвищеним реєстраційним
тарифом – 350 грн.(для аматорів і ветеранів). Старт учасників окремим
списком після всіх вікових груп.
●

8.2. Для дітей до 14 років (бажано наявність свідоцтва про народження або
учнівського квитка), пенсіонерів та бійців АТО – безкоштовно; для дітей від 14 до 17
років, студентів стаціонару (при наявності студентського посвідчення) – знижка в
розмірі 50%.
8.3. Для дійсних членів клубу та суддів, що обслуговують змагання, реєстрація
здійснюється без оплати.
8.4. У випадку неправдивої інформації про себе, що стосується віку або категорії,
учасник змагань дискваліфікується з поверненням завойованих нагород. Стартовий
внесок в цьому випадку не повертається.
8.5. Під час реєстрації або отримання стартового номеру учасник бажано мати при
собі документ, якій підтверджує його особу та вік (паспорт, пенсійне свідоцтво,
посвідчення водія тощо). При реєстрації на сайті події: nordicskiing.org.ua Ви даєте
згоду організаторам змагань на обробку своїх персональних даних.
9. Порядок старту
9.1. Порядок старту учасників визначається згідно з отриманими номерами або за
рішенням головного судді змагань й оргкомітету.
9.2. Учасники, що зареєструвалися безпосередньо в день старту змагань (п.8.1,
Варіант ІI), стартують в окремій групі.
9.3. Учасники стартують індивідуально через кожні 30 секунд згідно отримання
стартових номерів.

10. Видача номерів
10.1. Учасники що зареєструвалися в електронному виді (п.8.1, Варіант І) можуть
отримати стартові номери в race-office змагань безпосередньо в день старту змагань
–17 лютого 2019 р.(або урезервну дату) з 11:30.
10.2. Учасники, що реєструються в день старту, отримують стартові номери в
race-office змагань (безпосередньо в момент реєстрації).
11. Порядок старту вікових груп
11.1. Групи учасників стартують в такому порядку:
- Дівчата
- Хлопчики
- Жінки
- Чоловіки
- Учасники, зареєстровані безпосередньо в день старту (п.8.1, Варіант ІI)
11.2. Учасники, які запізнилися на старт, мають можливість стартувати в окремій
групі.
11.3. Остаточний порядок старту визначає головний суддя змагань.
12. Перегляд траси
12.1. Перегляд траси виконується організаційним комітетом змагань в день
проведення події.
12.2. До перегляду траси допускаються учасники змагань при наявності стартового
номеру.
12.3. Перегляди трас відбуваються згідно програми (Додатку 1 до цього Положення
про змагання).
13. Умови заліку
13.1. Залік для категорій Аматори та Ветерани – окремий.
13.2. Місце учасника визначається за найкращим часом.
13.3. Учасник має право реєстрації тільки в одній категорії, тобто аматори не можуть
бути зареєстровані і в категорії Аматори, і в категорії Ветерани.
14. Оголошення та презентація результатів

Попередні результати змагань затверджуються Оргкомітетом змагань на фініші
після закінчення кожної спроби і відразу оголошуються засобами інформації на місті
змагань (радіо, дошка об’яв та інше).
Протоколи офіційних результатів презентуються в електронному вигляді на
офіційному сайті: nordicskiing.org.ua і оскарженню не підлягають.
15. Нагородження:
Переможці та призери змагань у кожній дисципліні в кожній віковій групі
нагороджуються: медалями та дипломами.
16. Адреса і контактні координати Оргкомітету:
Громадська організація «Український Гірськолижний Клуб»
03113 Київ, вул. Івана Шевцова 5, оф.308
Тел/Факс: +38 (044) 332 69 80
Сайт: 
http://nordicskiing.org.ua
17. Інше
17.1. У всіх випадках, що не передбачені даним Положенням, використовуються
відповідні технічні положення ФЛСУ і FIS.
17.2. Дане положення є офіційним запрошенням на змагання.
17.3. В Програмі змагань можливі зміни та уточнення по часу та місцю проведення
змагань; майбутнім учасникам змагань прохання стежити за об’явами на сайті УГК.

Президент
категорії
В. М. Бєлов

ГО
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Додаток 1 до Положення
про змагання
“КУБОК ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ З БІГОВИХ ЛИЖ”
5-й етап – 2019 р.
індивідуальні змагання
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ (орієнтовна)
Неділя – 17 лютого 2019(або резервна дата пізніше)
11:30-13:00 видача стартових номерів;
13:00
місій»;

закінчення командних (корпоративних) змагань «Кубок дипломатичних

13:00-13:25 тренувальні індивідуальні заїзди (огляд траси);
13:30

початок проведення змагань;

14:30

закінчення змагань, підрахунок результатів

15:00

церемонія нагородження (орієнтовна, після підрахунку результатів).

Додаток 2 до Положення
про змагання
“КУБОК ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ З БІГОВИХ ЛИЖ”
5-й етап – 2019 р.
індивідуальні змагання

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ ТА СУДДІВСЬКОЇ КОМАНДИ

Організаційний Комітет (ОК)
Харчук Сергій (керуючий співзасновник ГО «УГК») – голова Організаційного
Комітету
Бондарчук Юлія- керівник реєстраційної комісії ГО «УГК»
Дідковська Катерина - керівник прес-служби ГО «УГК»

Суддівська Колегія

1. Гнилоскуренко Віталій Михайлович– головний суддя змагань
2. Попов Володимир Васильович –суддя змагань;
3. Попова Тетяна Василівна – головний секретар змагань;
4. Ястребов Микола Іванович – керівник дистанції;
5. Ястребов Андрій Миколайович – суддя-стартер;
6. Машталір Микола - суддя-стартер;
7. Видрицький Віктор Альбертович – суддя на фініші;
8. Олешкевич Костянтин Аркадійович – суддя на фініші;
9. Івченко Олег Володимирович – суддя на фініші;
10. Суддя контролер
11. Суддя контролер
12. Суддя контролер
13. Суддя контролер
14. Суддя контролер
15. Суддя контролер

