
    

ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення 3 етапу Відкритого Чемпіонату України з Аквабайку 

 

1. Загальні положення. 

Спортивні змагання проводяться  відповідно до діючих правил затверджених Українською Федерацією 

Аквабайку (20.04.2017 р.), (далі  Правила УФА).  

1.1. ІІІ етап Відкритого Чемпіонату України з Аквабайку 2018 р. ( далі – змагання ), офіційні змагання 

Української Федерації Аквабайку у 2018 році. 

1.2. Змагання проводяться Українською Федерацією Аквабайку, (далі – УФА); 

Адреса проведення змагань: Київська область, м. Київ, проспект Генерала Ватутіна, 2,              

«Sky Family Park».    
1.3. Змагання відбудуться: з 14 вересня по 16 вересня 2018 року. Офіційна дата за їзда учасників 

змагань 14 вересня 2018 року. 

1.4.  Усі учасники змагань повинні пройти мандатну, технічну, медичну комісії, строго в час 

відведений регламентом.  

2. Цілі та завдання.  

Змагання проводяться з метою: 

- масове залучення молоді до заняттям аквабайком; 

- визначення переможців в особистих змаганнях; 

- визначення спортивних результатів; 

- підвищення спортивної майстерності діючих спортсменів; 

- об'єднання зусиль членів Української Федерації Аквабайку і всіх організацій / клубів, 

зацікавлених у розвитку аквабайка на території України. 

3. Умови та терміни проведення змагань.  

Реєстрація учасників змагань 

- оргкомітет змагань, прийом попередніх заявок: т. +38 063 570 17 10; 

aquabike.ukraine@gmail.com; 

- заявки на участь у змаганнях на місці проведення приймаються секретарем змагань при 

проведенні мандатної комісії у час визначений регламентом змагань; 

- стартовий внесок на участь у ІІІ етапі Відкритого Чемпіонату України з Аквабайку 2018 р.,   

з одного спортсмена, становить: 

1 клас – 1000 грн. 

2 класи – 1500 грн. 

3 класи і більше – 1750 грн. 

Клас «Novice» - 500 грн.   

- після реєстрації у секретаря, треба пройти технічну комісію у технічного комісара; 

4. Учасники змагань.   

Для допуску до участі у ІІІ етапі Відкритого Чемпіонату України з Аквабайку 2018 р., спортсмен 

зобов'язаний мати при собі: 

- документ, що засвідчує особу (паспорт); 

- діючий страховий поліс від нещасного випадку (у разі відсутності страхового поліса, його 

можна буде оформити на місці проведення, у представника страхової установи); 

- ліцензію пілота УФА, IJSBA або UIM. У разі відсутності перелічених вище ліцензій, учасник 

може отримати (придбати) тимчасову разову ліцензію УФА, після проходження 

кваліфікаційної співбесіди – тесту. Вартість разової ліцензії для участі в одному з етапів 

Відкритого Чемпіонату України становить 1000 грн; 

- номери на корпусі аквабайк повинні відповідати діючим Правилам УФА; 

- шолом (full face), рятувальний жилет, захист спини (обов'язково для класу Runabout, Spark), 

взуття, рукавички, захист коліна, чеку.  

 

 



- юніори, які прибули для участі в ІІІ етапі Відкритого Чемпіонату України з Аквабайку 2018 р.,  

повинні мати довіреність на Українську Федерацію Аквабайку на участь у змаганнях з 

Аквабайку 2018 р. 

 

Якщо, документи заявлених на участь спортсменів не відповідають перерахованим вище  

вимогам, то вони не допускаються мандатною комісією до даних змагань. 

 

Учасники які не пройшли реєстрацію не допускаються до офіційних тренувань.  

 

4.1. Вікова категорія учасника визначається діючими Правилами УФА. Кожен учасник може брати 

участь тільки в одній віковій категорії. 

4.2. Остаточний список учасників змагань та розподіл по класам, складений відповідно до заявок, 

мандатної та технічної комісій, підписується Головним суддею змагань.   

4.3. Гоночні номери: 

                 Гоночні номери учасникам привласнює УФА, вони є унікальними для всіх, привласнюють   

                 на весь сезон і змінюватися не можуть. 

- номери розташовуються на лівому і правому бортах аквабайка; 

- відповідальність за наявність і стан гоночних номерів покладається на спортсменів. Без 

номера, або при його частковій чи повній втраті, участь в змаганнях забороняється; 

4.4. УФА має безумовне право розміщувати логотипи спонсорів та партнерів Федерації на спортивних 

судах учасників. Відмова від розміщення може бути підставою для відмови в допуску учасника до 

старту.  

5. Штрафи.  

- учасники, які запізнилися на мандатну комісію, але прибулі не пізніше проведення брифінгу 

пілотів, можуть бути допущені до участі у змаганнях за рішенням, мандатної комісії; 

- учасники, що розбили дистанційний буй, під час тренування або гонки, штрафуються на суму 

1500 грн.; 

- учасник, який збив буй на слаломній трасі, підлягає дискваліфікації; 

- учасники, які запізнилися на брифінг, але своєчасно заявились і пройшли технічну, мандатну 

та медичну комісії, штрафуються на суму в розмірі 500грн.; 

- участники які не з'явилися на брифінг пілотів в день своїх заїздів , к змаганням не 

допускаються. 

6. Умови проведення змагань.  

 

Змагання проводяться у відповідності з діючими Правилами УФА і згідно даного Положення. 

 

6.1. Проект гоночної траси із зазначенням маршруту руху учасників (пілотів), визначається 

Директором Трас УФА, і надається всім учасникам на брифінгу та інформаційному стенді; 

- проект гоночної траси – креслення акваторії проведення змагань і включає в себе: 

 спеціальні (особливі) орієнтири на березі; 

 схему траси і маршрут руху учасників; 

 позначення зони старту / фінішу, зі вказівками на розташування обмежувальних буїв; 

 розташування поворотних буїв на трасі; 

 розташування суддів на трасі змагань. 

6.2. Порядок руху по трасі, черговість проходження буїв та інші вимоги до учасників гонки 

визначаються суддівським комітетом виходячи з специфіки і особливостей місць проведення 

змагань, повідомляють учасників на брифінгу. 

6.3. Розподіл по класам і послідовність їх в заїздах, визначається після мандатної комісії, та 

оголошується на брифінгу і інформаційному стенді; 

6.4. Поточні результати змагань та іншу інформацію (під час змагань) вивішують на інформаційний 

стенд, після завершення змагань вся інформація на сайті: aquabike.org.ua; 

6.5. Всі спортсмени, тренери, представники команд та судді, які беруть участь у змаганнях, 

усвідомлюють відповідальність і ризик, пов'язаний з їх участю у змаганнях, і підтверджують цей 

факт письмово;  

6.6. Гонщики які вийшли на офіційне тренування, кваліфікацію або гонку без шолома, надійно 

пристебнутої чеки, рятувального жилета - дискваліфікуються! 



6.10.Результати визначаються відповідно до місць зайнятими учасниками в гонці. Бали за місця в 

дисципліні нараховуються згідно діючими Правилами УФА; 

6.11. На всіх офіційних змаганнях, гонщики отримують залік за умови, якщо стартують мінімум 

три учасника; 

6.12. Усі результати змагань, судді вносять до протоколів змагань.  

7. Класифікація аквабайків та дисциплін.   

7.1. Класифікація аквабайків: 

 клас «RUNABOUT» - аквабайки обладнані сидінням; 

 клас «SKI DIVISION» - аквабайки без сидіння; 

7.2. Дисципліни: 

7.2.1. Кільцева гонка: Змагання проводяться зі стартом з місця та має 4 заїзди. 

- час гонки для класу «RUNABOUT» становить 15 хвилин + 1 коло; 

- час гонки для класу «SKI DIVISION» становить 12 хвилин + 1 коло; 

- час гонки для класу «SKI DIVISION JUNIOR Lites 2T/ LADY/NOVICE» становить 10 хвилин + 

1 коло; 

- час гонки для класу «RUNABOUT JUNIOR/ LADY/NOVICE» становить 12 хвилин + 1 коло; 

7.2.2. Фрістайл - змагання, яке проводиться з метою визначення майстерності учасника у виконанні 

важких, складних і творчих маневрів (трюків) протягом встановленого часу. Виступ 

оцінюється колегією суддів. Аквабайк який бере участь в змаганнях повинен відповідати 

критеріям класу «Фрістайл». 

8. Технічний контроль.   

8.1. Кожен учасник зобов'язаний надати всі заявлені ним для участі в змаганнях аквабайки для 

технічного огляду.  Технічний огляд проходять до початку змагань і є невід'ємною частиною 

реєстрації учасника при проходженні мандатної комісії.  Огляд аквабайків проводять технічні 

судді УФА, у встановлений регламентом змагань час;  

8.2. Невиконання вимог з технічного огляду (контролю), тягне за собою відмову в участі, або 

дискваліфікацію учасника у змаганнях; 

8.3. Аквабайк, що не пройшов технічний огляд, до змагань не допускається! 

8.4. По рішенню головного судді та технічного судді, після фінішу учасник повинен надати для 

технічного огляду перші від 1 до 5 аквабайків;   

8.5. Один аквабайк може бути заявлений для використання в змаганні декількома учасниками; 

8.6. Один учасник може заявити декілька аквабайків для участі у змаганнях; 

8.7.  Усі аквабайки, які пройшли технічний огляд, повинні мати на бортах номера учасника згідно 

діючих Правил УФА; 

8.8. Реклама спонсорів на аквабайку не повинна перевищувати 30% рекламної площі спортивного 

судна (назва фірми виробника і площа зайнята номерами учасників не враховується); 

8.9. З метою безпеки кожен аквабайк повинен мати буксировочну петлю, яка кріпиться на носі судна. 

9. Дисциплінарні проступки.  

9.1. Усі офіційні особи, судді, спортсмени, тренери та офіційні представники учасників змагань 

зобов'язані дотримуватися спортивної дисципліни і етику поведінки, визначені дійсними 

Правилами УФА; 

9.2. Недисципліновану поведінку спортсменів, тренерів, офіційних представників, учасників, апеляція 

до глядачів, суперечки з суддями, неетичне ставлення один до одного, до суперників і глядачів 

розглядається, як грубі неспортивні вчинки які порушують хід змагань; 

9.3. Усі протести надаються головному секретарю на протязі 30 хв. після оприлюднення результатів 

заїзду.  

 

10. Нагородження.       

10.1  Переможці змагань нагороджуються пам'ятними призами та кубками (медалями); 

10.2  Переможці змагань визначаються згідно протоколів заїздів наданих суддями.  

 

 

 


