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1. Організатори та спонсори змагань 
 

1.1. Федерація підводного спорту та підводної діяльності України (далі- ФПСПДУ) під 

керівництвом якої проводяться змагання з підводного плавання «Чемпіонат України з підводного 

полювання» (далі – Чемпіонат), доручає проведення чемпіонату Клубу «Посейдон-Дністер», 

м.Кам’янець-Подільський,  який є Організатором. 

1.2. Генеральним спонсором змагань є «Клуб підводного спорту та підводної діяльності 

«СЛУЧ», м Рівне, спонсори - компанія «НВК» Гідростиль», м. Київ, «Клуб підводників 

«Мурена». Інформаційними партнерами є газета «Полювання та риболовля», сайт 

всеукраїнського товариства "Громада Рибалок України" - http://www.ribaki.org.ua/  
  

2. Основна мета та цілі змагань  
 

      2.1. Визначення найсильніших спортсменів і клубів у напрямку прісноводного полювання. 

      2.2. Встановлення дружніх та спортивних відносин між українськими клубами. 

      2.3. Розповсюдження серед підводних мисливців напрямку полювання на основі пошуку та 

вилучення трофейних екземплярів риби.  

      2.4. Поліпшення стану рибних ресурсів водойми за рахунок зариблення молоддю на 

благодійні внески учасників та спонсорів змагань.  

 

  3. Час та місце проведення  
 

3.1. Час проведення змагань: 14-16 липня 2017р.  

3.2. Місце проведення: р.Дністер, р.Ушиця, акваторія поблизу смт. Стара Ушиця, Кам’янець-

Подільського району, Хмельницької обл. Базовий табір Чемпіонату – пляж садиби «Затишна 

оселя» за адресою: смт. Стара Ушиця, вул. Дачна, буд. 5. Тел: (097)290-34-84, Сиротіна Наталія 

Іванівна. 

3.3. Спосіб доставки на місце проведення Чемпіонату:  

- особисті транспортні засоби за маршрутом: м.Кам’янець-Подільський (м. Дунаївці) – смт. Стара 

Ушиця  -  садиба «Затишна оселя» (координати: Широта 48.580417,  Довгота:   27.117213 ). 

3.4. Очікувана температура води: + 22-25 ºС, повітря: + 28 ºС. Прозорість води: 3-5 м.  

3.5. Шельф річки класичний, глибини до 40 м. Дно: гравій, пісок, глина, корчі, скали.  

 

4. Учасники змагань 
 

4.1.Змагання особисто-командні. 

4.2. До участі допускаються особи обох статей віком не менш ніж 18 років (на день початку 

змагань). 

4.3. Повний склад команди: спортсменів – 3, запасний – 1, представник - 1, загалом - 5 (п’ять) осіб.   

4.4. Мінімальний склад команди – 2 спортсмена. Спортсмен може виконувати обов’язки 

представника команди. 
4.5. В особистому заліку дозволяється заявляти спортсменів, які не ввійшли в склад команди. 

4.6. Рівень допуску до змагань (за класифікацією): не нижче ІІІ розряду. 

4.7. Кожен  учасник повинен мати: 

 паспорт або документ, який його замінює; 

 документ, що підтверджує кваліфікацію підводного мисливця. Це може бути або 

«Посвідчення підводного мисливця ФПСПДУ», або інший документ, виданий діючою 

профільною організацією;  

 страховий поліс від нещасного випадку, що діє на час проведення змагань; 

 попередній медичний допуск до участі у змаганнях, що відображений в іменній заявці; 

 декларацію про відповідальність встановленого зразка. 

4.8. Кожна команда повинна мати: 

 іменну заявку з переліком своїх учасників, а також спортсменів, які виступатимуть тільки 

у особистому заліку (за їх наявності). Заявка повинна бути підписана та скріплена 

печаткою керівником структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту 

http://www.ribaki.org.ua/
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обласної держадміністрації, а також керівником організації, команда якої прийматиме 

участь у змаганнях. На заявці також повинен бути підпис та печатка лікаря, який 

дозволяє спортсменам за станом здоров’я прийняти участь у змаганнях; 

 документ, що підтверджує сплату часткового внеску в Оргкомітет за участь у змаганнях; 

 єдину спортивну форму одягу учасників команди. 

 

5. Умови проведення змагань 
 

5.1. Змагання Кубку проводяться згідно вимог «Правил любительського і спортивного 

рибальства України» (вид. 1999р.),  національних «Правил змагань з підводного спорту. 

Підводне полювання.» (вид.2004р.) и цього «Додаткового Положення». 

5.2. За шість діб до початку змагань Оргкомітет остаточно визначає границі акваторії 

(попередня карта акваторії додається). За дві доби до початку змагань відвідування акваторії із 

використовуванням підводних рушниць забороняється. Дозволяється використовувати засоби 

GPS-навігації. 

5.3. Змагання проводяться на протязі 2-х діб. Перед початком кожного дня змагань усі 

спортсмени повинні пройти передстартову медичну перевірку та технічну комісію.  

5.4. На технічній комісії спортсмен повинен пред’явити: 

 гідрокостюм, ласти, маску, трубку, вантажний пояс із швидко знімною пряжкою; 

 підводний ніж у піхвах;  

 контрольний буй (планшет) яскравого кольору, висотою не менш ніж 15 см, із плавучістю 

не менш ніж 10 кг, та буйрепом довжиною до 20м. На буї (планшеті) повинен бути 

нанесений (закріплений) стартовий номер учасника; 

 кукан, який повинен кріпитись до контрольного бую (планшету); 

 підводну рушницю з котушкою та линем, товщина якого повинна бути не менш ніж 2 мм, 

а довжина не менш ніж 25м. 

5.5. Командам дозволяється використовувати маломірні плавучі засоби (гумові, дерев’яні або 

металеві човни) з мотором як для переміщення по акваторії, так і для відпочинку спортсменів. 

5.6. Безпека кожного учасника змагань на акваторії забезпечується взаємною страховкою 

спортсменів - членів однієї команди. Представник команди або шкіпер човна повинен мати 

спорядження та досвід для надання першої допомоги спортсмену. 

5.7. Спортсмени будуть приймати загальний старт з води поблизу базового табору. 

Закінчення часу змагань кожен спортсмен визначає самостійно. За півгодини до його завершення 

суддівська колегія здійснює звукову або світову сигналізацію. До моменту закінчення часу 

змагань спортсмени повинні прибути до базового табору, доповісти судді на фініші про 

завершення та здати кукан зі здобиччю.  

5.8. У разі запізнення спортсмена на фініш не більш ніж на 30 хвилин, йому нараховуються 

штрафні очки з розрахунку 100 очок за кожну повну хвилину запізнення. У випадку запізнення на 

фініш більше ніж на 30 хвилин, результат спортсмена за цей день анулюється.   

5.9. У випадку знаходження спортсмена (човна команди) за межею акваторії змагань, він 

(команда) піддається дискваліфікації на день змагань.                           

5.10. Суддівський човен з лікарем періодично буде пересуватись по акваторії та 

контролювати стан спортсменів. Спортсмені, які бажають отримати допомогу або завершити 

змагання, повинні підняти над поверхнею води рушницю. 

5.11.  Дистанція між спортсменами  повинна бути не менш ніж 10 м.  

5.12. На небезпечних ділянках акваторії  спортсменам дозволяється відчіплювати буй та 

відпливати від нього не більше ніж на 15м. За недотримання вимог пп.5.11-12 – дискваліфікація 

на день змагань. 

5.13. Організатори змагань, їх сспівробітники, головний суддя та всі члени суддівської колегії 

не несуть відповідальності за можливий матеріальний або фізичний збиток, який може бути 

нанесений спортсменам або їх спорядженню безпосередньо в ході проведення змагань, особливо 

під час перебування їх під водою.    

 

 

 



4 

 

6. Програма проведення змагань 

           

14 липня 2017р, п’ятниця 

до 18.00 – прибуття до Базового табору Чемпіонату – садиби «Затишна оселя» та розміщення    

учасників; 

      19.00 – робота мандатної комісії, реєстрація учасників змагань; 

      20.00 – сумісна нарада суддівської колегії та організаторів змагань з представниками команд. 

 

15 липня 2017р, субота 

      08.00 – робота медичної комісії; 

      09.00 – урочисте відкриття змагань на пляжі Базового табору; 

      09.30 – робота технічної комісії; 

      10.00 – старт 1 дня змагань; 

      15.00 – фініш 1 дня змагань; 

      16.00 – визначення результатів 1 дня змагань; 

      19.00 – загальна вечеря (юшка); 

      20.00 – збори представників команд.  

 

16 липня 2017р, неділя 

      08.00 – робота медичної та технічної комісії; 

      09.00 – старт 2 дня змагань; 

      14.00 – фініш 2 дня змагань; 

      14.30 – визначення результатів 2 дня змагань; 

      16.00 – нагородження переможців, урочисте закриття змагань на пляжі Базового табору; 

      16.30 – відбуття учасників змагань. 

 

    7. Умови  заліку здобутої  на змаганнях риби 
 

7.1. Відповідно до чинних в Україні «Правил любительського і спортивного рибальства» 

(вид. 1999 р.), на змаганнях дозволені до видобутку наступні види риб: судак, сом, сазан, жерех, 

товстолоб, білий амур, короп, щука, окунь, головень, карась, лин, лящ, в’язь, плотва. 

           7.2. На змаганнях заборонені до видобутку наступні види риб, занесені до Червоної книги: 

 вугор, веризуб, всі види осетрових порід. 

           7.3. На змагання введені обмеження за кількістю здобутих одним спортсменом риб різних 

видів. Їх дозволяється здобути в такій кількості за один день змагань: 

 сом - 1шт;  

 сазан, короп, судак, щука, жерех, товстолоб – 3 шт; 

 інші дозволені види: - 5 шт.  
     7.4. Середня загальна вага здобутих риб, що припадає на одного спортсмена на одну добу 

змагань, повинна бути не більше ніж 3 кг. 

    7.5. Мінімальна залікова вага для однієї здобутої риби, встановлюється така: 

 для сома - 2500 г;  

 для судака, сазана, коропа, жереха, амура, товстолоба – 1000 г;  

 плотва, карась, лин, окунь – 300г; 

 для інших видів риб – 500 г. 

           7.6.  Максимальна залікова вага для однієї здобутої риби (усіх видів) складає 12,5кг. 

           7.7.  Штрафна вага для однієї здобутої риби (вага, нижче якої спортсмену нараховуються 

штрафні очки) складає:  

 для сома - менш 1650г; 

 для судака, сазана, коропа, жереха, амура, товстолоба – менш 660г; 

 для плотви, карася, лина, окуня – менш 200г; 

 для інших видів риб – менш 330г. 

            7.8. За здобуту рибу спортсменам нараховується результат (очки) таким чином: 
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7.8.1. Очки за вагу: одно очко за кожен грам ваги риби (від мінімальної залікової 

ваги  до максимальної); 

7.8.2. Преміальні очки: за кожен екземпляр здобутої риби з заліковою вагою 

спортсмену додається до результату  500 очок; 

7.8.3. Штрафні очки: за кожен екземпляр здобутої риби вагою нижче штрафної ваги  

із результату спортсмена віднімається кількість очок, що дорівнює мінімальній 

заліковій вазі риби для даного виду (наприклад, для сома – 2500 очок, для 

сазана та судака – 1000, для плотви, карася – 300очок, для інших видів риб – 500 

очок).  
 

8. Фінансове забезпечення змагань 
 

8.1. Фінансування  проведення  змагань  здійснюється  за  рахунок  коштів  Організатора, 

спонсорів та часткових (стартових) внесків учасників. 

           8.2. Частковий (стартовий) внесок за участь одного спортсмена у змаганнях становить: 

 для членів ФПСПДУ - 250 гривень; 

 для членів інших громадських організацій - 300 гривень. 

8.3. Залишок коштів від часткових внесків переходить до фонду зариблення водойм. 

8.4. Риба, здобута на змаганнях, надходить у розпорядження Організатора. 

8.5. За бажанням команди на час змагань можливо взяти в оренду човен у смт. Стара 

Ушиця  (з мотором, пальним та шкіпером). Оплата за попередньою домовленістю. 

8.6. Проживання учасників:  

 на березі у особистих наметах – безкоштовно; 

 на приватних територіях у особистих наметах – 30грн/доба/особа; 

 в садибі «Затишна оселя»(2-3 особи в кімнаті) - 75 грн/доба/особа; 

 в інших садибах – від 60 грн/доба/особа.  

Прохання до представників (капітанів) команд заздалегідь бронювати місця на 

проживання через Організаторів змагань! 

8.7. Витрати на проїзд та харчування учасників несуть організації, що відряджають. 
 

9. Нагородження переможців змагань 
 

 10.1. Переможці та призери змагань «Чемпіонат України з підводного полювання» у 

особистому та командному заліку нагороджуються пам’ятними Кубками, медалями та 

дипломами ФПСПДУ. 

 10.2. Спортсмен,  якій здобув найважчу рибу на змаганнях, нагороджується спеціальним 

призом Організаторів. 

 10.3. Нагородження учасників пам’ятними призами є прерогативою Організаторів та 

спонсорів змагань.  

 

11.Заявки на участь у змаганнях 
 

11.1. Попередні заявки на участь у Чемпіонаті повинні бути відправлені в ФПСПДУ та в 

Оргкомітет змагань до 05 липня 2017р.  за  E-mail: refer-office@sias.ua,   poseidon-dnister@ukr.net 

arnautvolodimir@gmail.com ,   murenaclub2015@gmail.com 

11.2. Іменні заявки команд на участь надаються в мандатну комісію змагань на місці 

проведення Чемпіонату. 
  

10. Контактні телефони Оргкомітету 
 

Арнаут Володимир Михайлович    (067)383-35-02 

Партас Сергій  Степанович    (097)393-85-40  

Брагін Віталій Володимирович       (067)231-51-07 
 

Це Положення є офіційним викликом на змагання  

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:refer-office@sias.ua
mailto:poseidon-dnister@ukr.net
mailto:arnautvolodimir@gmail.com
mailto:murenaclub2015@gmail.com
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B380973938540&hl=ru&authuser=0

