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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Використані поняття та скорочення:
Федерація – Федерація веслового слалому України.
ГСК – головна суддівська колегія.
Траса – бурхлива ділянка природного або штучного водного
потоку спеціально підготовлена та обладнана відповідно цих Правил
на якій проводяться тренування і змагання з веслового слалому.
Учасник – спортсмен (екіпаж з 2-х спортсменів), який приймає
участь у змаганнях з веслового слалому.

ВИЗНАЧЕННЯ.
Весловий слалом визначається, як вид спорту по переміщенню
спортсмена в човні по трасі змагань за допомогою весла без порушень
правил проходження і за мінімальний час; траса визначена воротами
на природній або штучній бурхливій ділянці водного потоку.
Усі змагання з веслового слалому в Україні проводяться згідно
даних Правил змагань. У випадку присутності в Положенні про
змагання пунктів, що суперечать Правилам змагань, суддівська
колегія повинна керуватися чинними Правилами змагань.
Правила змагань з веслового слалому регламентують діяльність
організацій по проведенню змагань та визначають права, та обов’язки
суддів, представників, тренерів, спортсменів.
Не знання правил не звільняє від відповідальності за їх
порушення.
Класифікація і характер змагань.
Змагання за рівнем розділяються на:
• міжнародні;
• національні
(Чемпіонати,
Першості,
Кубки,
Всеукраїнські ігри, етапи Всеукраїнських змагань);
• обласні;
• міські;
• спортивних товариств;
• місцевого рівня, в тому числі спортивних організацій,
спортивних шкіл та клубів;
За умовами проведення змагання поділяються:
• особисті, в яких визначаються результати окремого
учасника (екіпажу);
• командні, в яких результати окремих учасників
(екіпажів) зараховуються командам;
• особисто-командні, в яких визначають результати, як
окремих учасників (екіпажів), так і команд;
• класифікаційні, в яких визначають виконання
учасниками розрядних норм Єдиної спортивної

класифікації України, для присвоєння спортивних звань
та розрядів;
• відбірні, за результатами яких формуються збірні
команди;
• комерційні.
Згідно Положення та за рішенням мандатної комісії спортсмени
можуть приймати участь у змаганнях в особисто-командному,
командному чи особистому заліку, або поза конкурсом.
Характер змагань визначається Положенням про них.
Категорії.
Змагання відбуваються в індивідуальних та командних
категоріях у наступних класах човнів:
Індивідуальні:
Байдарка – одиночка
- чоловіки (К-1-Ч), жінки (К-1-Ж)
Каное – одиночка
- чоловіки (С-1-Ч), жінки (С-1-Ж)
Каное – двійка
- чоловіки (С-2-Ч), жінки (С-2-Ж)
Байдарка двійка
- чоловіки (К-2-Ч), чоловік-жінка (К-2-ЗМ)
Вільний клас
- чоловіки (ВК-Ч), жінки (ВК-Ж)
Командні:
жінки
3 х К-1-Ж
чоловіки 3 х К-1-Ч
жінки
3 х С-1-Ж
чоловіки 3 х С-1-Ч
жінки
3 х С-2-Ж
чоловіки 3 х С-2-Ч
естафета
К-1-Ч, К-1-Ж, С-1-Ч, С-2-Ч (4 – Кат)
Учасники можуть приймати участь в різних класах човнів без
обмежень.
Команди в командних перегонах можуть складатися тільки з
учасників, які приймали участь в індивідуальних перегонах.
Індивідуальні чи командні перегони повинні мати принаймні
трьох учасників, чи три команди, що стартують у цьому виді
програми.
Для визначення змагань дійсними, не обов’язково, щоб всі
учасники, чи команди, фінішували.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ.
2.1. Організація, що проводить змагання (надалі Організатор)
зобов’язана розробити Положення і підготувати все необхідне для
проведення змагань у відповідності до цих Правил та Положення.
2.2. Проведення змагань з веслового слалому відбувається на
річках або гідротехнічних спорудах з природними або штучними
перешкодами (камені, зворотня течія, вали, «бочки», перепади).
2.3. Для проведення змагань утворюється організаційний комітет
(оргкомітет).
2.3.1. Оргкомітет:
• визначає місце проведення змагань й отримує дозвіл на
проведення змагань від організацій, на території яких
проводяться змагання;
• готує місце проведення змагань, матеріально-технічне,
господарське, транспортне, санітарно-гігієнічне і
медичне забезпечення;
• забезпечує роботу суддівської колегії;
• вирішує питання безпеки і охорони природи;
• займається прийомом, розміщенням і харчуванням
учасників та суддів згідно Положення про змагання;
• займається
виготовленням
афіш,
програм,
інформуванням населення про проведення змагань,
співпрацею зі ЗМІ.
2.4. Положення про змагання.
2.4.1.
Змагання з веслового слалому проводяться згідно
цих Правил та Положення, яке розробляє організація,
що їх проводить, спільно з федерацією відповідного
рівня.
2.4.2. Основні розділи Положення про змагання:
• мета та завдання змагань;
• термін і місце проведення;
• керівництво проведенням змагань;
• організації, що приймають участь, склад команд, вік та
спортивна кваліфікація учасників;
• характер і програма змагань;
• форма та термін подання заявок;

• система заліку, порядок визначення переможців та їх
нагородження;
• умови прийому, розміщення та відправки учасників.
При необхідності в Положення можуть бути внесені додаткові
розділи.
2.4.3. Положення про всеукраїнські змагання повинно
бути надіслано за 3 місяці до їх початку, про інші
змагання - за 2 місяці до початку змагань.
2.4.4. Зміни або доповнення до Положення про змагання
може вносити тільки організація, яка його
затвердила. Організації, що приймають участь у
змаганнях повинні бути проінформовані про всі
зміни та доповнення за один місяць до початку
змагань.
2.4.5. Положення не повинне вступати в протиріччя з
Правилами змагань. Якщо такі протиріччя існують,
то суддівська колегія зобов’язана керуватися
чинними Правилами.
2.5. Програма змагань.
2.5.1. Програму змагань визначає організація, що їх проводить і
вносить її в Положення про дані змагання.
2.5.2. Програма може включати:
• в індивідуальній категорії наступні види: слалом,
слалом-спринт, швидкісні перегони, гран-прі в усіх
класах човнів та серед усіх вікових груп;
• в командній категорії: слалом;
• в естафеті 4-Кат: слалом.
2.5.3. При складанні програми необхідно керуватися
наступними принципами:
• кваліфікаційні заїзди в індивідуальних категоріях
відбуваються перед командними перегонами;
• півфінали та фінали повинні бути після командних
перегонів;
• змагання в одній індивідуальній категорії повинні
проходити протягом одного дня;

•

змагання зі слалому-спринту, швидкісних перегонів,
гран-прі та 4-Кат складаються з однієї спроби;
• змагання з слалому в індивідуальній та командній
категоріях можуть проводитися за двома варіантами:
1. проводяться дві спроби слалому, місце учасника
(команди) визначається за
результатом в
кращій спробі. Порядок старту в першій та
другій спробі однаковий;
2. в індивідуальній категорії проводяться дві
спроби кваліфікації, одна спроба півфіналу та
одна спроба фіналу.
В командній категорії проводиться одна спроба
півфіналу та одна спроба фіналу.
• Місце в кваліфікації визначається за результатом
кращої спроби;
• у півфіналі результат складається з однієї спроби;
• місце в фіналу визначається за результатом однієї
спроби;
• порядок старту у півфіналі зворотній результатам
кваліфікації;
• порядок старту у фіналі зворотній результату у
півфіналі.
Таблиця розподілення човнів по етапам змагань:
Клас човнів
К-1- К-1- С-1- С-2- С-1- С-2- К-2 ВК
Ч
Ж
Ч
Ч
Ж
Ж
Кваліфікація >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20
Півфінал
20
20
20
20
20
20
20
20
Фінал
10
10
10
10
10
10
10
10
Кваліфікація >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15
Півфінал
15
15
15
15
15
15
15
15
Фінал
10
10
10
10
10
10
10
10
Якщо кількість човнів у кваліфікації дорівнює кількості човнів у
півфіналі, то кваліфікація не проводиться.

•

Якщо кількість човнів дорівнює кількості човнів у
фіналі, або менше то півфінал не проводиться, а
проводиться одна фінальна спроба;
• Змагання в командній категорії слалом складаються
з однієї півфінальної та однієї фінальної спроб.
• До фіналу потрапляє 50% команд, але не менше
трьох. Якщо кількість команд дорівнює кількості
команд у фіналі, або менше то півфінал не
проводиться, а проводиться одна фінальна спроба
Наприклад: в півфіналі приймає участь 15 команд. До
фіналу потрапляє 8 команд.
2.5.4. Порядок заїздів зазначається в Положенні.
2.6. Заявки, перезаявки учасників.
2.6.1. Кожна організація, яка приймає участь у змаганнях,
зобов’язана подати у затверджений Положенням
термін попередню та іменну заявки.
2.6.2. В попередній заявці вказується склад команди та
кількість човнів в кожному класі (додаток № 1).
2.6.3. Іменна заявка (додаток № 2) подається до суддівської
колегії змагань (мандатної комісії). Заявка повинна
бути завірена печатками: організації
команда
(окремі спортсмени) якої приймає участь у
змаганнях і медичного закладу (фізкультурноспортивного диспансеру). Проти прізвища кожного
учасника в заявці повинно бути написане рішення
лікаря про допуск спортсмена до змагань завірене
його підписом і печаткою медичного закладу
(фізкультурно-спортивного диспансеру).
2.6.4. Технічні заявки (додаток № 3), що визначають участь
спортсменів в конкретних видах програми з
урахуванням виду заліку, подаються до секретаріату
змагань після проходження командою мандатної
комісії.
2.6.5. При необхідності разом з технічними заявками
подаються картки учасників (додаток № 4).
2.6.6. Перезаявка учасників.

Заміна, дозаявка чи зняття учасника дозволяється не пізніше, ніж
за одну годину до початку змагань у відповідному класі човнів.
2.6.7. Перезаявку (додаток № 5) про заміну учасників подає
у суддівську колегію офіційний представник команди у письмовій
формі.
2.6.8. Заміни, зняття учасників є остаточними і нова
перезаявка цих самих спортсменів чи усієї команди неможливі.
2.6.9. При відмові учасника (учасників) від участі у
півфінальному або фінальному заїзді на його місце, рішенням
головного судді, допускається інший учасник (учасники), який посів
на попередньому етапі змагань місце наступне за останнім учасником,
що попав до півфіналу (фіналу).
2.7. Мандатна комісія.
2.7.1. До складу мандатної комісії входять:
• представник організації, що проводить змагання
(голова);
• головний суддя;
• головний секретар;
• лікар.
2.7.2. Мандатна комісія перевіряє документи, що необхідні
для допуску команд та спортсменів до змагань відповідно до
Положення та цих Правил.
2.7.3. За результатами проведення мандатної комісії
оформлюється протокол (додаток №6).
3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ.
3.1. Учасники змагань поділяються на такі вікові групи:
• дорослі (чоловіки та жінки) – 19 років та старші;
• молодь (чоловіки та жінки) – 19-23 роки;
• юніори до 18 років (юнаки та дівчата) – 17-18 років;
• юніори до 16 років (юнаки ти дівчата) – 15-16 років;
• юнаки (юнаки та дівчата) – 13-14 років;
• підлітки (хлопці та дівчата) – 10-12 років.
3.1.2. Вік учасників визначають по року народження.
Примітка: якщо в класах С-2, К-2 спортсмени різного року
народження, то вони виступають по віковій групі старшого із них.

3.2. Допуск до змагань.
3.2.1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени, які
вміють плавати, мають дозвіл лікаря на участь, ознайомлені з
правилами поведінки та безпеки і відповідають кваліфікаційним
вимогам для проходження траси відповідних змагань.
3.2.2. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються
спортсмени з 10 років, які мають достатню технічну підготовку та
дозвіл батьків (додаток № 7).
3.2.3. Дозволяється участь спортсменів найближчої
молодшої вікової групи серед спортсменів старшої вікової групи за
спеціальним дозволом лікаря та тренера.
3.2.4. Спортсмени юніори (15-16 років, 17-18 років)
допускаються до участі у змаганнях серед дорослих спортсменів та
молоді за спеціальними дозволами лікаря та тренера.
3.2.5. Першим роком участі у змаганнях серед ветеранів
вважається рік, коли учаснику виконується повні 35 років. Вікові
групи серед ветеранів: 35-39р., 40-44р., 45-49р., 50-54р., 55-59р., 6065р.
3.2.6. Для участі в змаганнях учасники додають до заявки
наступні документи:
• паспорт або копія. Для неповнолітніх свідоцтво про
народження або копія;
• залікову книжку спортсмена;
• членський квиток Федерації;
• договір страхування (або копія);
• учасники до 14 років – дозвіл від одного з батьків
(додаток № 7) на участь у змаганнях;
• до початку змагань кожен учасник повинен заповнити
та
особисто
підписати
декларацію
про
відповідальність (додаток № 8).
3.3. Права та обов’язки учасників змагань.
3.3.1. Звертатися до суддівської колегії по всім питанням
проведення змагань, або з приводу будь яких порушень Правил
змагань можуть лише офіційні представники команд.
3.3.2. Учасники змагань зобов’язані знати ці Правила,
Положення, програму змагань та їх виконувати. Незнання Правил чи
Положення не звільняє від відповідальності за допущені порушення.

3.3.3. Учасники зобов’язані дотримуватися загальних норм
поведінки, дисципліни та спортивної етики, бути коректними та
чемними по відношенню до інших учасників, суддів та глядачів.
3.3.4. Учасники повинні виконувати всі розпорядження суддів
та організаторів змагань.
3.3.5. Учасники повинні дотримуватися правил заходів
безпеки.
3.3.6. Виступати необхідно в охайній спортивній формі та в
безпечному спорядженні. На учаснику не повинно бути форми та
спорядження яке перешкоджає роботі суддів.
3.3.7. Учасники повинні своєчасно з’являтись на службу
допінг-контролю (по запрошенню).
3.3.8. Учасники несуть повну відповідальність за справність і
своєчасну готовність свого інвентарю.
3.4. Стартові номери.
3.4.1. Стартові номери видаються організаторами змагань і
розміщуються на спині та на грудях учасника. На номері може бути
розміщена будь яка інформація (у тому числі і реклама), що не
заважає ідентифікації спортсмена.
3.4.2. Висота цифр на номері 15см, ширина ліній 1,5см.
3.4.3. Стартові номери закріплюються на тулубі спортсмена
так, щоб їх було добре видно. У класах човнів С-2, К-2 номер повинен
бути на передньому спортсмені.
3.4.4. Кожен учасник несе відповідальність за свій стартовий
номер.
3.5. Обов’язки і права представників та тренерів команд.
3.5.1. Кожна команда, що бере участь у змаганнях, повинна
мати представника, прізвище якого вказується в поіменній заявці.
Обов’язки представника може виконувати тренер, а при відсутності
тренера один з учасників змагань.
3.5.2. Представник повинен знати Правила змагань, Положення
про змагання та програму змагань.
3.5.3.Представник
є
керівником
команди
і
несе
відповідальність за поведінку учасників на тренуваннях і змаганнях, у
місцях їх розташування, харчування та відпочинку.

3.5.4. Представник команди зобов’язаний:
• своєчасно подати заявки, карточки учасників та інші
необхідні документи;
• бути присутнім на нарадах суддівської колегії, якщо
вона проводиться спільно з представниками команд;
• інформувати учасників своєї команди про всі вказівки
організаторів та рішення суддівської колегії;
• забезпечувати своєчасне прибуття учасників своєї
команди на старт, парад, на нагородження(парад,
нагородження це частина змагань).
3.5.5. Представникам (тренерам) забороняється втручатися у
роботу суддів та організаторів змагань.
3.5.6. Тренер, як і представник команди несе особисту
відповідальність за здоров'я та спортивну підготовку доручених йому
спортсменів, контролює виконання ними правил змагань, вимог
положення та дотримування загальних норм поведінки і спортивної
етики.
3.5.7. На нараді представників, яка проводиться не менш ніж
за одну годину до старту, повинні бути вирішенні наступні питання:
• затвердження траси (додаток № 9);
• заміни чи зняття спортсменів;
• місце де будуть знаходитись під час змагань головний
суддя, головний секретар та журі;
• додаткові інструкції учасникам змагань.
3.5.8. Представник команди має право:
• отримувати у членів ГСК, судді інформатора, судді
при
учасниках
і
представників
організатора
інформацію з усіх питань проведення та суддівства
змагань: розклад тренувань, час закриття дистанції,
місце та час обмірювання човнів;
• отримати у секретаріаті не менш ніж за 5 годин до
початку змагань наступні матеріали: програму змагань,
стартовий протокол, схему дистанції, місце проведення
допінг контролю;
• звертатися до суддівської колегії щодо перезаявок
учасників.

3.5.9. Представник має право подавати протести до ГСК
(згідно розділу 10).
3.5.10. У випадку тимчасової відсутності представника
команди його функції (згідно письмового повідомлення у ГСК) може
виконувати тренер, або учасник команди.
3.5.11. Представники чи тренери, які свідомо порушують
правила змагань, положення, відмовляються виконувати вимоги
суддівської колегії, або ведуть себе неетично, можуть бути
відсторонені головним суддею змагань від виконання своїх обов’язків
(з правом заміни іншим тренером або учасником), а також усунені з
місця проведення змагань, про що повідомляється організація, яку
вони представляють.
4.СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ, ЖУРІ.
4.1. Суддівська колегія затверджується організацією, яка
проводить змагання на підставі представлення президії колегії суддів
федерації за 15 днів до початку відповідних змагань.
4.2. Чисельний склад суддівської колегії (таблиця № 1) та
обслуговуючого персоналу (таблиця № 2) визначається масштабом і
програмою змагань, кількістю учасників, а також складністю траси
(дистанції) змагань.
4.3. Змагання з невеликою кількістю учасників можуть
проводитись суддівською колегією у скороченому складі, але це не
повинно впливати на якість суддівства та безпеку учасників змагань.
4.4. Із складу суддівської колегії виділяється головна суддівська
колегія (ГСК), до складу якої входять: головний суддя, заступники
головного судді, головний секретар, начальник дистанції (при
відсутності заступника головного судді по дистанції).
4.5. Загальні обов’язки суддів.
4.5.1. Суддівська колегія в своїй роботі чітко керується цими
Правилами та Положенням і не має права відміняти (змінювати)
пункти цих Правил та Положення.
4.5.2. Кожен суддя повинен:
• бути кваліфікованим, неупередженим, організованим і
дисциплінованим, сумлінно виконувати свої обов’язки;
• добре знати та неухильно дотримуватись цих Правил
та Положення;

•

попереджати та припиняти будь які випадки
порушення учасниками або глядачами Правил змагань
та заходів безпеки;
• фіксувати та повідомляти старшому судді або його
заступнику про всі випадки порушення учасниками
Правил чи норм поведінки.
Таблиця № 1.
Кількість учасників змагань
Члени суддівської колегії
До 100 до 200 понад 200
1. Головний суддя змагань
1
1
1
2. Заступники головного судді
2
2
3. Головний секретар
1
1
1
4. Заступник головного секретаря
1
5. Технічний директор
1
1
1
6. Старший суддя на зв’язці
4
5
6
7. Судді на воротах
8
10
12
8. Старший стартер
1
1
1
9. Стартер
1
1
1
10. Контролер човнів,
1
1
передстартовий контролер
11. Старший суддя на фініші
1
1
1
12. Суддя секундометрист
1
2
3
13. Секретар
1
2
3
14. Начальник траси
1
1
1
15. Старший суддя при учасниках
1
1
1
16. Суддя при учасниках
1
17. Суддя інформатор
1
1
1
18. Лікар
1
1
1
Всього:
24
32
39
4.5.3. Суддя не має право:
• залишати місце проведення змагань без дозволу
старшого судді, головного судді або його заступника;
• допомагати учасникам, давати їм поради при
проходженні дистанції;
• бути учасником, представником або тренером
спортсменів, що приймають участь у цих змаганнях.

Таблиця № 2.
Обслуговуючий персонал

Кількість учасників змагань

до 100 до 200 понад 200
Комендант змагань
1
1
1
Робітники
1
1
2
Постановники траси
6
6
8
Начальник рятувальної служби
1
1
1
Рятувальники
4
5
6
Медичний персонал
1
2
2
Друкарка
1
2
2
Майстер з ремонту
1
2
3
Охорона дистанції, спортінвентарю
2
3
4
Начальник зв’язку
1
1
1
Телефоністи - радисти
2
4
6
Спеціаліст комп’ютерного забезпечення
1
1
1
Всього:
22
29
37
4.6. Головний суддя змагань.
4.6.1. Головний суддя змагань керує суддівською колегією та
відповідає за проведення змагань згідно з даними Правилами та
Положенням про змагання.
4.6.2. Обов’язки головного судді.
4.6.3. До початку змагань головний суддя зобов’язаний:
• забезпечити взаємодію з оргкомітетом та з особами
відповідальними
за
безпеку
та
медичне
обслуговування;
• провести з суддями інструктаж, призначити старших
суддів та розподілити суддів по бригадах відповідно їх
досвіду та кваліфікації (при відсутності заступник
головного судді по суддівству);
• разом з організатором провести нараду ГСК та
мандатної комісії спільно з представниками команд;
• особисто перевірити стан місця проведення змагань та
обладнання, затвердити акт прийому дистанції.

4.6.4. Під час змагань головний суддя зобов’язаний:
• організовувати та контролювати хід проведення
змагань і вирішувати всі суперечні питання, що
виникають;
• проводити засідання суддівської колегії у випадках,
коли цього потребує хід змагань, а також після
закінчення кожного дня разом з представниками
команд для затвердження результатів змагань;
• розглядати на засіданнях суддівської колегії протести і
приймати рішення в день подачі протесту, а в
екстрених випадках приймати рішення на місці з
наступним розбором його на засіданні суддівської
колегії;
• передавати на розгляд апеляційному журі спірні
питання, остаточне рішення яких виходить за межі
компетенції головного судді.
4.6.5. Після закінчення змагань головний суддя зобов’язаний:
• провести засідання суддівської колегії разом з
представниками
команд
для
затвердження
результатів і підведення підсумків змагань;
• оцінити роботу всіх членів суддівської колегії;
• підписати протоколи змагань, звіт суддівської
колегії;
• у триденний термін, після закінчення змагань,
передати звіт і протоколи до організації, що
проводила змагання.
4.6.6. Головний суддя має право:
• відмінити або перенести змагання, якщо місце їх
проведення обладнання виявляються непридатними,
чи такими, що не відповідають вимогам даних Правил;
• зробити перезаїзди для всіх або для окремих класів
човнів, влаштувати тимчасову перерву чи перенести
заїзди, припинити подальше проведення змагань у разі
несприятливих метеорологічних умов, чи з інших
причин, які можуть мати негативний вплив на

здоров’я та безпеку учасників і не забезпечують
об’єктивного суддівства;
• внести зміни до програми змагань, якщо це необхідно
для попередження зриву змагань, або забезпеченню
заходів безпеки;
• проводити в ході змагань переміщення суддів, усувати
їх від роботи, якщо вони припустили грубих помилок
чи не справляються зі своїми обов’язками;
• усувати від участі у змаганнях учасників (команди) за
непідготовленість, грубе порушення Правил змагань,
дисципліни або етичних норм поведінки;
• усувати від керівництва командою представників,
тренерів за порушення дисципліни, Правил змагань
чи Положення;
• відміняти рішення, якщо особисто переконався в їх
помилковості,
За відсутності головного судді його обов’язки виконую
один із заступників.
4.6.7. Головний суддя не має право:
• змінювати встановлені цими Правилами та
Положенням вимоги та умови проведення змагань;
• відміняти чи змінювати Положення про змагання;
• виконувати функції старшого судді, судді на
воротах, судді на старті та фініші.
4.6.8. Головний суддя вирішує всі питання, які виникають під
час змагань і не передбачені цими Правилами та Положенням про
змагання. При вирішенні питань він повинен керуватися
загальноприйнятими в спорті принципами та традиціями.
4.7. Заступники головного судді.
4.7.1. На змаганнях з великою кількістю учасників
призначаються один або декілька заступників головного судді.
4.7.2. Заступники по розпорядженню головного судді керують
окремими ділянками роботи. При відсутності головного судді або за
його розпорядженням один із заступників виконує його обов’язки.

4.7.3. Заступник головного судді по суддівству:
• забезпечує організацію, керівництво та контроль роботи
суддівських бригад;
• відповідає за інструктаж суддів;
• розставляє суддів по трасі так, щоб вони об’єктивно
могли оцінити ситуацію під час проходження учасника;
• відповідає за організацію та проведення парадів
відкриття та закриття змагань.
4.7.4. Заступник головного судді по трасі:
• керує роботою обслуговуючого персоналу, йому
безпосередньо підпорядковані начальник дистанції,
начальник рятувальної служби, комендант;
• відповідає за своєчасну підготовку траси до початку
змагань;
• контролює відповідність траси Правилам та Положенню
про змагання;
• відповідає за підготовку місця проведення парадів.
4.8. Головний секретар.
4.8.1.
Головний
секретар
очолює
секретаріат
і
підпорядковується головному судді.
4.8.2. Обов’язки головного секретаря:
• відповідає за правильне ведення обліку результатів і
оформлення документів змагань;
• приймає участь у роботі мандатної комісії;
• веде підготовку всієї суддівської документації та
канцелярських матеріалів для проведення змагань і
забезпечення ними всіх суддів;
• складає і надає представникам команд програму змагань
і стартові протоколи;
• приймає заявки, технічні заявки, картки учасників,
перезаявки, протести (з візою Головного судді), заяви і
контролює виконання рішень по протестах і заявах;
• опрацьовує
суддівські
протоколи,
підсумовує
результати особистої та командної першості;
• веде протоколи засідань суддівської колегії;

•

забезпечує щоденний випуск програм змагань,
стартових протоколів та технічних результатів змагань
для видачі їх суддям, представникам, офіційним особам;
готує підсумкові технічні результати для видачі
представникам команд;
• забезпечує введення всіх результатів до комп’ютерної
бази даних змагань;
• складає загальний технічний звіт про проведення
змагань.
4.8.3.Головний секретар не має право виконувати функції
старшого судді, судді на воротах, судді на старті та
фініші.
4.8.4. Заступник головного секретаря за дорученням головного
секретаря виконує найбільш відповідальні функції секретаріату і
заміщує останнього за його відсутності або за його вказівкою.
4.8.5. Секретарі підпорядковані головному секретарю,
виконують роботу доручену їм головним секретарем, або його
заступниками.
4.9. Технічний директор:
• відповідає
за
підготовку,
установлення
і
обслуговування технічного обладнання необхідного
для проведення змагань.
4.10. Старший суддя на зв’язці воріт:
• розподіляє обов’язки серед суддів своєї бригади;
• відповідає за ту частину траси, яку він обслуговує
разом зі своєю бригадою.
Рекомендується, щоб суддівська бригада на зв’язці воріт на
Всеукраїнських змаганнях складалася щонайменше з трьох суддів представників різних областей.
Старший суддя на зв’язці після консультації з суддями своєї
суддівської бригади виставляє штраф у суддівський протокол та
показує за допомогою табличок поставлений штраф глядачам. Він
відповідає за об’єктивне кваліфіковане суддівство на своїй зв’язці
воріт.
4.11. Судді на воротах:
• відповідають за об’єктивне суддівство на своїй зв’язці
воріт;

• підпорядковані старшому судді на зв’язці.
4.12. Старший стартер забезпечує розташування учасників у
правильному порядку, дає дозвіл на старт, визначає фальстарт. Він
має право відмовити у старті, якщо учасник:
• не виконує правил безпеки;
• вчасно не з’явився на старт після виклику;
• не одягнутий як слід чи не має стартового номеру;
• не виконує вказівки стартера.
4.13. Стартер – допомагає старшому стартеру, утримує човен
учасника на старті до команди старшого стартера.
4.14. Контролер човнів – стежить за тим, щоб розміри і вага
човнів та рятувальні жилети відповідали правилам і маркує їх
(розділи 5, 7).
4.15. Передстартовий контролер – перевіряє і підтверджує, що
човен, рятувальний жилет та шолом мають відмітки про проходження
обмірювання і забороняє вихід на старт учасників, спорядження яких
не відповідає правилам безпеки (розділи 5,7), та не має відповідного
маркування. Втрата часу через непідготовленість спорядження
учасника не є поважною причиною його запізнення на старт.
4.16. Старший суддя на фініші – визначає коли учасник
закінчив проходження траси і координує час зі стартером. Визначає
факт повторного перетину лінії фінішу.
4.17. Судді секундометристи – відповідають за визначення
точного часу пересічення фінішного створу і передачу його в
секретаріат.
4.18. Начальник траси – відповідає за своєчасне її встановлення
і забезпечує підтримку траси в початковому виді протягом усіх
змагань. Він відповідає за установку воріт та інших пристроїв, завжди
повинен бути готовим зробити регулювання траси чи її відновлення.
Начальник траси керує проведенням показових заїздів.
4.19. Постановники траси підпорядковані начальнику траси і
займаються встановленням і обслуговуванням траси.
4.20. Старший суддя при учасниках забезпечує зв'язок між
суддівською колегією і учасниками з питань, що стосуються
проведення змагань:
• забезпечує учасників і представників додатковою
інформацією про рішення організаторів змагань;

•

організовує перевірку і зважування човнів, перевірку
рятівних жилетів і шоломів;
• організовує перевірку човнів на фініші або вибіркову
перевірку за вказівкою головного судді, або заступника;
• організовує забезпечення учасників номерами;
• організовує парад відкриття та закриття змагань,
нагородження переможців та призерів.
4.21. Суддя при учасниках підпорядкований старшому судді
при учасниках і допомагає йому у виконанні його обов’язків.
4.22. Суддя інформатор:
• доводить інформацію про проведення змагань до
глядачів, учасників та тренерів;
• оголошує результати учасників;
• оголошує розпорядження головного судді та його
заступників;
• бере інтерв’ю у глядачів, спортсменів, спеціалістів.
4.23. Лікар змагань:
• входить до складу суддівської колегії на правах
заступника головного судді;
• бере участь у роботі мандатної комісії з метою
перевірки допуску спортсменів до змагань;
• надає медичну допомогу учасникам змагань;
• дає висновок про подальшу участь спортсменів у
змаганнях, які отримали травму чи хворіли під час
змагань;
• слідкує за виконанням санітарно-гігієнічних вимог на
місці проведення змагань;
• керує роботою медичного персоналу залученого для
обслуговування змагань;
• після закінчення змагань надає головному судді звіт про
медико-санітарне забезпечення змагань та про випадки
травм та захворювань.
4.24. Начальник рятувальної служби:
• до початку змагань перевіряє справність рятувального
спорядження і розміщує рятувальників по дистанції
змагань;

•

разом з рятувальниками приймає участь у допомозі
учасникам, що перевернулись або потребують
допомоги;
• керує роботою рятувальників, які зобов’язані вжити
заходи у нещасних випадках і надати допомогу
потерпілим відповідно до нормативних документів та
законодавчих актів України «Про затвердження
Правил охорони життя людей на водних об’єктах
України під час проведення змагань на воді».
4.25. Комендант змагань:
• призначається організацією, яка проводить змагання;
• підпорядковується головному судді змагань;
• відповідає за обладнання помешкань та місць на березі
призначених для роботи суддів;
• відповідає за підготовку та встановлення інформаційних
та рекламних щитів;
• керує роботою технічного персоналу, виділеного для
забезпечення змагань.
4.26. Начальник зв’язку:
• забезпечує зв'язок між головним суддею, головним
секретарем, стартом, фінішем, суддями на зв’язках
воріт та суддею інформатором;
• керує роботою зв’язківців, які забезпечують зв'язок на
змаганнях.
4.27. Тренерам, спортсменам команди, яких приймають участь
у цих змаганнях забороняється: бути головними суддями,
заступниками головного судді по суддівству, старшими суддями на
зв’язці, суддями на воротах, старті та фініші.
4.28. Журі.
Кожні національні змагання повинні мати журі у складі трьох
або п’яти осіб.
Члени журі висуваються й обираються представниками
спортивних організацій, що приймають участь у змаганнях з числа
висококваліфікованих спеціалістів, які користуються довірою та
повагою серед фахівців веслового слалому. Від однієї спортивної
організації не може бути більше одного представника в журі.

Журі приймає протести на рішення головного судді і виносить
остаточне рішення у випадку розбіжностей з приводу інтерпретацій
правил. Рішення журі повинні прийматись у відповідності з діючими
правилами.
Журі може дискваліфікувати учасника на весь період змагань.
Журі вирішує всі питання, які виникають під час змагань і не
передбачені правилами.
5. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.
5.1. Усі човни не повинні тонути, та бути оснащені з обох
кінців рятівними петлями закріпленими не далі ніж за тридцять
сантиметрів від носа та корми.
5.2. Петлі можуть бути з мотузки, або мотузок з ручками на
кінці чи мотузки, що проходить від носу до корми човна, всі ці
пристрої повинні бути невід’ємною частиною човна. Прив’язування
петель не дозволяється.
5.3. Петлі повинні бути такими, щоб в будь яку мить в них
можна вставити кисть руки, до основи великого пальця, для
витягування човна.
5.4. Мотузка для петлі повинна бути не менше 6мм діаметром,
або перерізом не менше 2х10мм.
5.5. На кожному з учасників повинен бути захисний шолом та
рятівний жилет.
5.6. Рятівний жилет повинен утримувати на поверхні води
металевий вантаж вагою 6кг і мати таку конструкцію, що дозволяє
людині яка знаходиться у свідомості, триматися на поверхні води
обличчям до гори.
5.7. Забороняється використовувати рятівні жилети з
надувними елементами.
5.8. Захисний шолом повинен забезпечувати захист голови
спортсмена від удару, а також мати міцний пасок для фіксації його на
голові. Шолом повинен бути фабричного виробництва спеціально
призначений для веслового слалому.
5.9. Конструкція човна повинна забезпечувати безперешкодне
відділення учасника від нього.
5.10. Організаторам рекомендується перевіряти човни, рятівні
жилети і захисні шоломи до старту і після фінішу.

5.11. У спірних випадках непотоплюваність човна
перевіряється заповненням його водою. Повністю заповнений човен
повинний триматися на поверхні води.
5.12. У будь-якому випадку при недотриманні правил безпеки
– стартер, передстартовий контролер, контролер човнів чи головний
суддя, кожний у відповідності зі своїми обов’язками, зобов’язані
відсторонити учасника від старту.
5.13. Кожний учасник змагань повинен вміти плавати і знати
про небезпечність веслового слалому.
5.14. Для страхування учасників останні два човни, які
закінчили проходження траси, залишаються в зоні фінішу.
5.15. У випадку старту учасника під свою відповідальність та
відповідальність тренера, ні Федерація, ні організатори змагань не
несуть відповідальність за нещасні випадки.
5.16. Ні Федерація, ні організатори змагань не несуть
відповідальність за псування чи втрату інвентарю на трасі змагань.
6. ТРАСА ЗМАГАНЬ.
6.1. Місце проведення змагань повинне відповідати
безпечному їх проведенню.
6.1.2. Траса змагань повинна відповідати наступним вимогам:
• На трасі повинні бути природні або штучні перешкоди;
• Довжина траси 250 - 400 м;
• Перепад (різниця між рівнем води на старті і фініші) 3 6 м;
• Витрати води 10-30 і більше кубічних метрів за
секунду, під час змагань витрати води повинні бути
постійними;
• Рекомендується мінімальний час проходження траси
слалому в класі К-1-Ч приблизно 100 секунд;
• Команди допущенні до змагань, повинні мати вільний
доступ (безкоштовний) до траси під час тренувальної
неділі та під час змагань;
• Ворота повинні бути правильно позначені (колір віх та
номери). Вони встановлюються так, щоб забезпечити їх
проходження учасником без штрафу, та безпомилкову
роботу суддів;

•

Проходження траси повинно бути доступне по всій
довжині і забезпечувати рівні умови для ліво- та
правосторонніх веслярів С-1.
6.1.3. Ідеальна траса повинна мати:
• реверсні маневри;
• мінімум одну комбінацію воріт, які можна проходити
декількома варіантами;
• постійні переміни напрямків руху, використання
природних та штучних водних перешкод (суводі, вали,
«бочки», струї, камені).
6.1.4. Вище або нижче траси повинні бути місця для розминки
та заминки. Спортсмени під час розминки та заминки не повинні
заважати стартуючим та фінішуючим учасникам.
6.1.5. Траси слалому та гран-прі мають не більше 25 і не менше
18 воріт, з яких 6 - 8 ворота зворотного ходу. Траса слалому спринт
має не менше 10 воріт. Рекомендований мінімальний час проходження
дистанції малих швидкісних перегонів у класі К–1 Ч приблизно 100
секунд, великих швидкісних перегонів приблизно 360 секунд.
6.1.6. Останні ворота знаходяться не ближче 15 і не далі 25
метрів від лінії фінішу.
6.1.7. Для траси півфіналу та фіналу робиться не більше 6 змін
воріт від траси кваліфікації, ворота додаються або переставляються.
Зміна порядку нумерації воріт без зміни послідовності їх
проходження не є зміною воріт.
6.1.8. Якщо під час заїздів головний суддя вирішить, що
відбулася зміна рівня води, який може бути відновлений, то він
зупиняє змагання до поновлення початкового рівня води.
6.1.9. Якщо під час змагань несподівані обставини внесуть
зміни на малюнок траси, то головний суддя може дозволити
переставити ворота.
6.2. Позначення траси.
6.2.1. Траса змагань позначається «воротами», які складаються
з планки-поперечини, та підвішених однієї чи двох віх та номеру
воріт.
6.2.2. Прямі ворота, які беруться за течією, фарбуються в
зелено-білий колір. Зворотні, які беруться проти течії – в червонобілий.

Ширина кожного кольору 20 см, нижній кінець віхи завжди білого
кольору.
Якщо ворота складаються з однієї віхи, то друга віха
розміщується над відповідним берегом для визначення лінії воріт.
6.2.3. Довжина віх 160-200 см, діаметр 3-5см, вага достатня,
щоб вітер сильно не розгойдував ворота. Ширина воріт не менше
120см і не більше 4.0м. по осях віх.
6.2.4. Відстань від нижнього кінця віхи до поверхні води
приблизно 20 см, віхи не повинні розгойдуватися від руху води.
6.2.5. Ворота нумеруються у порядку їх проходження.
6.2.6. Розмір табличок для нумерації воріт 30х30 см. Номерні
знаки наносяться з обох сторін чорною фарбою на жовтому чи білому
фоні. Висота кожної цифри 20 см., ширина лінії 2см.
Протилежна від сторони правильного проходження воріт
сторона таблички перекреслюється по діагоналі червоною лінією з
лівого нижнього в правий верхній кут.
6.2.7. Ворота повинні бути чітко видні з позиції судді, що їх
обслуговує.
7. ЧОВНИ, ВЕСЛА, АКСЕСУАРИ.
7.1. Змагання з веслового слалому проводяться на човнах, що
відповідають наступним характеристикам:
7.1.1. Розміри, вага:
Усі типи К-1: мінімальна довжина 350см, мінімальна ширина
60см, мінімальна вага 9кг.
Усі типи С-1: мінімальна довжина 350см, мінімальна ширина
65см, мінімальна вага 10кг.
Усі типи С-2 та К-2: мінімальна довжина 410см, мінімальна
ширина 75см, мінімальна вага 15кг.
Усі типи човнів у класі ВК – без обмежень.
Примітка: фартух, шолом та рятівний жилет не є частиною човна і
відносяться до аксесуарів.
Вага човна визначається коли човен сухий.
7.1.2. Байдарки та каное – човни з закритою палубою. У
байдарці спортсмен сидить і гребе веслом з двома лопатками. В каное
спортсмен сидить на колінах і гребе веслом з однією лопаткою.

7.1.3. Ніс и корма човнів повинні мати мінімальний радіус
закруглення 2см у горизонтальній площині і 1см у вертикальній
площині.
7.1.4. Рулі заборонені на всіх класах човнів.
7.1.5. Човни можуть удосконалюватися, але бути у межах
необхідних вимірів.
7.2. Торгові марки та емблеми.
7.2.1. На човнах, аксесуарах і одязі дозволяється розміщувати
торгові марки, рекламні символи, емблеми та текст.
7.2.2. Весь рекламний матеріал повинен бути розміщений так,
щоб не заважати ідентифікації учасника та не впливати на результати
змагань.
7.2.3. Реклама тютюнових виробів та міцних алкогольних
напоїв ЗАБОРОНЕНА.
7.2.4. Непристойні слова, імена чи символи на човнах,
аксесуарах та одягу – заборонені.
7.2.5. Суддівська колегія несе відповідальність за дотримання
правил розміщення реклами на змаганнях.
Учасник змагань, який порушив ці правила, не допускається до
старту.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ.
8.1. Затвердження траси.
8.1.1. Затвердження траси та її відповідність цілям змагань та
дійсним Правилам визначають головний суддя, технічний директор,
заступник головного судді по суддівству та представники команд.
8.1.2. Не пізніше ніж за 1 годину до початку першої спроби
(кваліфікації, півфіналу, фіналу) проходження траси може бути
продемонстроване спортсменами, які не беруть участь у змаганнях,
або учасниками змагань за рішенням ГСК та представників команд.
В ідеалі в демонстраційному заїзді повинні брати участь
наступні типи човнів: С-1 на ліву руку, С-1 на праву руку, К-1-Ч, К-1Ж, С-2, але не більше двох човнів одного класу. Усі спортсмени
повинні бути здатні взяти всі ворота.
Демонстраційним заїздом керує начальник дистанції.
8.1.3. В програмі змагань потрібно передбачати час для
змінення траси.

8.1.4. Якщо з будь-яких причин траса визнана неприйнятною,
то вищезазначені особи (див. п.8.1.1.) повинні прийняти конкретне
рішення.
Якщо більше ніж половина з них висловилася за зміну траси,
то її потрібно змінити.
У випадках, якщо траса особливо важка, то по вимозі більше
половини представників команд організатори повинні спростити
трасу для деяких класів човнів.
Після затвердження траси не повинно бути ніяких змін.
Старт офіційної спроби дається не раніше ніж за 20 хвилин
після оголошення про затвердження траси.
8.2. Тренування.
8.2.1. Офіційні тренування регламентуються оргкомітетом
змагань.
8.3. Старт.
8.3.1. Старт дається вверх чи вниз за течією. Кутове відхилення
від напрямку потоку не допускається.
8.3.2. Кожен човен до команди стартера повинен утримуватися
на стартовій позиції помічником стартера.
8.3.3. У командних перегонах другий і третій човни повинні
бути нерухомі (краще утримувані) поки не стартує перший човен.
У всякому разі необхідно дотримуватись особливих інструкцій
стартера.
8.3.4. В категорії 4-Кат передача естафети проводиться в трьох
воротах, які визначаються начальником траси.
Команди самі вирішують човен якого класу проходить який
етап траси.
8.3.5. В категорії 4-Кат старт другого, третього та четвертого
етапів починається після проходження попереднім учасником
естафетної команди воріт передачі естафети. Ці учасники виходять на
воду біля відповідних стартових воріт свого етапу.
Учасники 1, 2, та 3-го етапів після проходження свого етапу
повинні покинути трасу в зоні воріт передачі естафети.
8.3.6. Стартер подає наступні підготовчі та виконавчу команди:
«номер 15 на старт, номер 16 приготуватися», «хвилина», «30», «20»,
«10», «5-4-3-2-1-хоп».
8.4. Порядок старту.

8.4.1. В індивідуальних класах човнів стартовий інтервал не
менше 45 секунд.
8.4.2. В командних перегонах стартовий інтервал не менше 90
секунд, в естафеті 4-Кат – 120 сек..
8.5. Фальстарт.
8.5.1. Фальстарт – це початок руху човна до виконавчої
команди стартера.
8.5.2. Тільки стартер визначає наявність фальстарту і подає
умовний сигнал для звільнення учасником траси.
8.5.3. У випадку фальстарту, стартер сповіщає про це
головного суддю змагань.
8.5.4. Учасник або команда, які зробили фальстарт,
дискваліфікуються на цю спробу рішенням головного судді.
8.6. Проходження траси.
8.6.1. Усі ворота учасник проходить у порядку послідовної
нумерації.
8.6.2. Ворота проходяться з правильної сторони-будь чином.
8.6.3. Початком проходженням воріт вважається положення
коли:
• човен, тіло учасника чи весло торкається віхи,
• голова учасника (у С-2, К-2 – одного з учасників)
перетинає створ воріт.
8.6.4. Проходження воріт вважається закінченим, коли
починається проходження наступних воріт, чи перетинається лінія
фінішу.
8.6.5. Проходження воріт вважається безпомилковим при
виконанні наступних умов:
• човен (чи частина його) і голова учасника (чи учасників)
повністю перетинає створ воріт з правильної сторони,
• човен (чи частина його) перетинає створ воріт
одночасно з головою,
8.6.6. Правильне проходження воріт без торкання віх тілом,
веслом чи човном не штрафується.
Примітка: створ воріт – це умовна лінія між нижніми кінцівками віх,
що проектується на воду і може змінюватися в залежності від
положення віх.

8.7. Штрафи.
8.7.1. 0 очок штрафу - правильне проходження воріт без
помилок.
8.7.2. 2 очка штрафу – правильне проходження воріт з
торканням однієї чи обох віх.
8.7.3. Торкання однієї чи обох віх один, чи декілька разів
штрафується тільки один раз.
8.7.4. 50 очок штрафу:
8.7.4.1. Торкання воріт (як однієї, так і двох віх) з
неправильним проходженням.
8.7.4.2. Навмисне відштовхування віх з метою проходження
воріт (не враховується, якщо голова і човен учасника вже були в
положенні, що дозволяє правильне взяття воріт).
8.7.4.3. Голова учасника (в С-2, К-2 одного з учасників)
перетинає створ воріт у перевернутому положенні, повністю під
водою.
8.7.4.4. Проходження воріт у відмінному від зазначеного на
схемі траси напрямку. Під час будь-якого проходження жодна частина
голови не повинна перетинати створ воріт у неправильному напрямку.
8.7.4.5. Пропуск воріт.
Пропуск воріт визначається, коли почате проходження
наступних воріт або перетинається лінія фінішу.
8.7.4.6. Голова учасника перетинає створ воріт без одночасного
перетинання створу воріт частиною човна.
8.7.4.7. У командних перегонах перевищення ліміту в 15
секунд при перетинанні лінії фінішу.
8.7.5. Повторне безпомилкове взяття воріт не штрафується.
8.7.6. На одних воротах одним учасником можливо одержати
не більше 50 очок штрафу. В командних перегонах, естафеті 4-Кат
штраф усіх учасників на одних воротах підсумовується.
8.7.7. Суддя приймає рішення на основі того, що він бачить і у
чому абсолютно впевнений.
8.8. Сигнали суддів на воротах.
8.8.1. Сигнальні таблички використовуються для повідомлення
глядачам про штрафні очки. Ця інформація носить довідковий
характер і не є остаточним рішенням.

8.8.2. Жовта табличка з числом 2 з обох стор сторін, червона
табличка з числом 50 з обох сторін.
8.8.3. Сигнали подаються в наступному порядку:
8.8.3.1. При правильному проходження воріт без штрафу
сигнал не подається.
8.8.3.2. При проходженні зі штрафними очками у верх
піднімається табличка з цифрами 2 чи 50, відповідно до отриманого
штрафу.
8.8.4. При дискваліфікації чи усуненні з траси суддя розмахує
червоною табличкою зі сторони в сторону.
8.9. Звільнення траси.
8.9.1. Учасник, що стартував раніше зобов’язаний звільнити
трасу, якщо його наздоганяє інший учасник, а суддя на зв’язці подає
повторні сигнали свистком.
8.9.2. Учасник, що наздоганяє зобов’язаний проходити трасу
належним чином. Якщо він наздоганяє у зв’язку з пропуском воріт, то
він не повинен заважати учаснику до якого наближається.
8.9.3. Якщо одному учаснику перешкодив інший учасник, то
він має право на перезаїзд з дозволу головного судді.
8.9.4. Якщо надано перезаїзд то спроба, на яку учасник подав
на перезаїзд, анулюється.
8.10. Переворот.
8.10.1. Переворот є остаточним, якщо човен перевернувся до
гори дном і учасник (у С-2, К-2 один з учасників) залишив човен.
8.10.2. Ескімоський оборот не є остаточним переворотом. У
командних перегонах члени команди можуть допомагати один одному
у виконанні ескімоського обороту.
8.11. Фініш.
8.11.1. Лінія фінішу повинна бути чітко визначена з двох
сторін річки чи каналу, та проходить від одного берега до іншого.
8.11.2. Заїзд учасника завершений, коли він перетинає тулубом
лінію фінішу. За перетинання лінії фінішу більше одного разу учасник
або команда дискваліфікуються рішенням головного судді на цю
спробу.
8.11.3. У командних перегонах усі три човни повинні
перетнути лінію фінішу в інтервалі часу 15 секунд.

8.11.4 У випадку якщо учасник перетинає лінію фінішу в
перевернутому положенні (Перевернутим вважається положення,
коли голова учасника знаходиться цілком під водою, а човен повністю перевернутий) учасник чи команда вважається не
фінішувавшими.
8.12. Час проходження траси.
8.12.1. Час проходження траси виміряється:
В індивідуальній гонці від моменту перетинання корпусом
учасника лінії старту до моменту перетинання корпусом лінії фінішу
(або офіційним електронним приладом на корпусі учасника або човні)
. У С-2, К-2 корпусом першого учасника, який перетинає лінію
фінішу.
У командних перегонах час виміряється від моменту старту
першого човна до моменту фінішу останнього човна.
Під час перетину лінії фінішу учасник повинен тримати весло в
обох руках і не намагатися пересікти промінь фінішного пристрою
веслом до перетину його корпусом (контролюється суддею на фініші).
8.12.2. Час у кожній спробі виміряється з точністю до 1/100
частки секунди. При застосуванні системи з точністю до 1/1000,
тисячні частки секунди не враховуються (відкидаються без
округлення).
8.12.3. При застосуванні системи автоматичної реєстрації часу
одночасно з нею результати учасників повинні фіксуватися ручним
хронометром. Показання системи автоматичної реєстрації часу
вважаються основними. При несправності чи при явній помилці в
показаннях системи автоматичної реєстрації часу, час учасників
визначається за показаннями ручного хронометру.
8.13. Підрахунок і оголошення результатів.
8.13.1. Для підрахунку результатів використовується наступна
формула:
час проходження траси (у секундах) плюс кількість штрафних
очок дорівнює результату.
8.13.1.1. Зразок підрахунку результатів в індивідуальній гонці:
Час проходження: 2.20.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82
Штрафні очки: 2 + 2 + 50
= 54.00
Результат
= 194.82

8.13.1.2. Зразок підрахунку результатів у командних перегонах:
Час проходження: 2.20.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82
Штрафні очки першого човна
= 104.00
Штрафні очки другого човна
= 154.00
Штрафні очки третього човна
= 56.00
Результат
= 454.82
8.13.2. Підрахований результат учасника чи команди, з
зазначенням стартового номеру, штрафник очок по воротах і часу
проходження траси повинен бути оголошений і вивішений у
визначеному місці.
8.13.3. Для повідомлення результатів використовуються
наступні примітки:
НСт – не стартував;
НФ – не фінішував;
ДСпр – дискваліфікація на спробу;
ДПр – дискваліфікація на вид програми;
ДЗм – дискваліфікація на змагання.
У випадку НФ, Нст в одній спробі з двох, ДСпр результат
спроби дорівнює 999 очок для підрахунку результату і визначення
місця.
У випадку ДПр, ДЗм, Нст в обох, чи одній спробі (при
проведенні однієї спроби) –місце не надається.
8.13.4. Якщо два або більше учасників, команд показали
однаковий результат(999) у протоколі змагань вони розставляються
згідно порядку стартових номерів.
8.14. Однаковий результат.
8.14.1. У випадку рівності результатів у двох і більше
учасників чи команд в кращій спробі, першість визначаться по гіршій
спробі. Якщо результати в гірших спробах однакові, то учасникам
присуджується однакове місце.
8.14.2. Якщо два або більше учасників зайняли однакове місце,
яке дає право на проходження на наступний етап змагань (півфінал,
фінал) то всі вони потрапляють на наступний етап.
8.14.3. Нагородження медалями при однакових результатах:
Якщо два екіпажа зайняли перше місце, то срібна медаль не
вручається.

Якщо три або більше екіпажів зайняли перше місце, то срібна й
бронзова медалі не вручаються.
Якщо два або більше екіпажів зайняли друге місце, то бронзова
медаль не вручається.
Якщо два або більше екіпажів зайняли третє місце, то всі
нагороджуються бронзовими медалями.
9. ДОПІНГ-КОНТРОЛЬ
9.1. Застосування допінгу, як зазначено у антидопінговому
кодексі олімпійського руху – заборонено.
9.2. Контроль допінгу повинен проводитись відповідно з
інструкціями антидопінгової лабораторії та законодавства України.
9.3. Учасники змагань, які підлягають допінг-контролю,
повинні виконувати всі необхідні процедури та вимоги
відповідальних працівників антидопінгової лабораторії.
10. ПРОТЕСТИ.
10.1. Протести можуть бути подані на рішення суддів, на дії
учасників та працівників, якщо ці рішення та дії суперечать або не
відповідають чинним Правилам і Положенню про змагання. В
протесті повинні бути конкретно вказані порушені пункти Правил та
Положення і сформульовано призначення протесту.
10.2. Протести розглядаються тільки тоді, коли вони подані на
ім’я головного судді змагань представником команди або особою, яка
його замінює, в письмовому вигляді в наступні терміни:
• не пізніше ніж за годину до початку заїзду – про допуск
учасників до змагань;
• не пізніше ніж через 20 хвилин після опублікування
останнього результату відповідного класу човнів.
Протест на участь у змаганнях, поданий протягом 30 днів від
дати змагань, розглядається при наявності доказів того, що факти
вказані в протесті стали відомі пізніше, ніж за годину до початку
заїзду, в якому було порушення.
10.3. Час подання протестів може бути збільшений, про що
повинно бути вказано в програмі змагань.
10.4. Протести подаються особисто Головному судді або головному
секретарю і супроводжуються внеском у розмірі 50 гривень.

Внесок повертається, якщо протест задоволено. Якщо протест
не задоволено або він відкликаний, внесок передається в оргкомітет
змагань.
10.5. Протест проти рішення судді може бути поданий якщо:
• йому погано було видно проходження воріт;
• передбачається, що рішення судді є можливо
помилковим;
• суддя неправильно трактує правила змагань;
• очевидні порушення в проведенні змагань.
10.6. Головний суддя оцінює обґрунтованість протесту,
вислуховує пояснення суддів і використовує всю доступну
інформацію. Він повідомляє своє рішення в письмовому вигляді всім
причетним командам. Рішення прийняті головним суддею
вивішуються в заздалегідь визначеному місці і оголошуються
коментатором.
10.7. На розсуд головного судді, при розгляді матеріалів із
приводу фактичних чи технічних помилок, може бути проведене
розслідування (безкоштовно).
10.8. Поданий протест розглядається головним суддею протягом
години з моменту його подачі. В окремих випадках, коли перевірка
фактів, викладених в протесті, вимагає більше часу, рішення по ньому
може бути винесене пізніше, але не більше ніж за добу. Якщо це був
протест на учасника, то він допускається до заїздів умовно, а його
результати (особисті, командні) затверджуються тільки після
ухвалення рішення по протесту.
10.9. Якщо головний суддя не задовольнив протест то у
представника залишається можливість подати апеляцію до журі.
11. АПЕЛЯЦІЯ ДО ЖУРІ.
11.1. Апеляція до журі подається в секретаріат змагань у
письмовому вигляді представником команди чи особою, яка його
замінює і супроводжується грошовим внеском в розмірі 50 грн.
Внесок повертається, якщо протест повністю чи частково
задовольняється. Якщо протест не задовольняється, то внесок
передається до Оргкомітету змагань.
11.2. Апеляція до журі на рішення головного судді, які були
прийняте під час змагань, повинна бути подана не пізніше 20 хвилин

після його публікації. Апеляція на перезаїзд повинна подаватися не
пізніше 20 хвилин після перезаїзду.
11.3. Апеляція до журі з приводу неправильного допуску до
змагань може бути подана тільки у випадку, якщо протест з цього
приводу був поданий згідно Правил та не був задоволений.
11.4. Апеляція до журі з приводу допуску учасника до змагань
повинна бути подана до їх початку.
11.5. Голова журі повинен негайно зібрати його, якщо вважає,
що апеляцію подано на законній підставі. Журі приймає рішення та
оголошує його протягом 60 хвилин з моменту початку наради.
Рішення журі повинне бути обґрунтоване та надане у письмовій
формі.
11.6. Апеляційне журі повинне проконсультуватися з усіма
сторонами приймаючими участь у спірній ситуації включно з
Головним суддею, всіма іншими суддями. До уваги приймаються всі
наявні докази.
11.7
При відсутності журі рішення Головного судді є
остаточним.
12. АПЕЛЯЦІЯ ДО ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ.
12.1. Спортивна організація, що бере участь у змаганнях, може
подавати апеляцію до Президії Федерації, якщо після закінчення
змагань стали відомі нові факти, що робили би неможливим участь
спортсмена у змаганнях.
12.2. Учасник має право подати на розгляд через свою спортивну
організацію апеляцію до Президії Федерації проти рішення журі на
змаганнях.
12.3. Апеляція в Президію Федерації повинна бути відправлена
протягом 30 днів після закінчення змагань, на яких виникла спірна
ситуація, та супроводжується грошовим внеском в розмірі 100 грн.
12.4. На подану апеляцію Президія Федерації виносить своє
рішення і відправляє його в письмовому вигляді зацікавленим
сторонам.

13. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ.
13.1. Якщо учасник змушений порушувати правила внаслідок дії
іншої особи, питання про його дискваліфікацію вирішує Головний
суддя, або журі.
13.2. Технічні порушення не повинні усувати спортсмена від
подальшої участі у наступних видах змагання.
13.3. Будь-який учасник чи офіційна особа, поводження яких
заважають порядку і проведенню змагань, можуть бути
попереджені Головним суддею. Повідомлення про це
повинне бути передано в журі, що може
дискваліфікувати вищевказаних осіб при повторному
порушенні.
13.4. Дискваліфікується на спробу.
13.4.1. Учасник стартує в човні чи з спорядженням, що не
відповідає правилам змагань.
13.4.2. Учасник, що приймає сторонню допомогу.
Стороння допомога:
• будь-яка допомога, зроблена учаснику чи його човну;
• передача чи кидання учаснику запасного весла, чи його
загубленого весла;
• направлення, штовхання чи пересування човна кимнебудь іншим, крім самого учасника;
• керівництво діями спортсмена на трасі за допомогою
електро-звукових приладів чи радіотелефонів (тобто
радіотелефонний зв’язок між учасником і іншою
особою),
13.4.3. Учасник, який спізнився на старт зі своєї вини.
13.4.4. Учасник, який допустив фальстарт, може бути
дискваліфікований Головним суддею після консультації з суддею на
старті.
13.4.5. Учасник, який повторно пересік лінію фінішу, може
бути дискваліфікованим Головним суддею після консультації з
суддею на фініші.
13.4.6. Команда, яка неправильно передала естафету в
перегонах 4-Кат, може бути дискваліфікована Головним суддею після
консультації зі старшим суддею на зв’язці.
13.4.7. Учасник, що залишив човен.

13.4.8. Команда, якщо один з учасників залишив човен в
командних перегонах або в перегонах 4-Кат.
13.4.9. Учасник, який перетинає лінію фінішу в перевернутому
положенні. Перевернутим вважається положення, коли голова
учасника знаходиться цілком під водою, а човен
- повністю
перевернутий.
13.4.10. Володіння чи використання спортсменом відео чи
касетних магнітофонів, радіо, компакт дисків, MP3 плеєрів, мобільних
телефонів чи подібної апаратури у змагальній зоні (зона старту, траса
змагань, зона фінішу та ін.).
13.4.11. Учасник, який не залишився для страхування після
проходження траси.
13.5. Дискваліфікується на вид програми.
13.5.1. Учасник, який після остаточного перевороту продовжує
проходження траси.
13.5.2. Команда, якщо один з учасників остаточно
перевернувся, а інші продовжують проходження траси.
13.6. Дискваліфікується на змагання.
13.6.1. Учасник при спробах поліпшити свій результат
нечесним шляхом, при порушеннях Правил змагань, запереченні їх
законності.
13.6.2. Учасник, коли достовірно встановлено факт находження
його на трасі після її закриття.
13.6.3. Учасник за грубі порушення правил безпеки,
дисципліни чи етики поведінки.
13.6.4 Якщо учасник дискваліфікований згідно пунктів 13.6.1
та 13.6.3 то будь-який результат показаний у тому виді програми, коли
було зафіксовано порушення – анулюється. Від подальшої участі
спортсмен усувається. Проте, результати показані до цього в інших
видах програми чи на попередніх відбіркових етапах – залишаються.
Якщо порушення вважається важким, то головний суддя повинен
повідомити про нього у відповідні організації для розгляду
можливостей застосування дисциплінарних санкцій.
13.6.5. Учасник при застосуванні заборонених стимулюючих
засобів (допінг), чи за неявку на допінг-контроль.

13.6.6. При дискваліфікації за допінг чи нелегітимну участь
• анулюються всі результати і зайняті місця.
• перераховуються результати,
• публікуються нові протоколи,
• проводиться повторне нагородження.
14. ВІДМІНА АБО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗМАГАНЬ
14.1. Відмінити змагання, або змінити терміни їх проведення має
право організація, яка їх проводить. Про своє рішення вона повинна
повідомити в письмовій формі головного суддю, організації, які
беруть участь у змаганнях, та відповідні федерації.
14.2. Відмінити змагання в окремому виді програмі чи класі,
відкласти їх початок, зупинити змагання чи зробити перерву має
право головний суддя, якщо:
• місце змагань непридатне, або непідготовлене до проведення
змагань;
• проведенню змагань заважають несприятливі метеорологічні
умови;
• відсутній медичний персонал;
• на старт змагань вийшли менше 3-х учасників;
• недоукомплектована суддівська колегія;
• наближення темряви чи інші причини, які порушують
нормальний хід проведення змагань.

Додаток № 2

Додаток №1
ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
На участь у змаганнях _______________________з веслового слалому

ІМЕННА ЗАЯВКА
Збірної команди _____________________________________ для участі

Від_________________________________________________________

__________________________ з веслового слалому ________________

(найменування змагань, місце, дата)

(організація, область, місто)

Склад команди:
Спортсменів __________
Тренерів
__________
Представників __________
Суддів
__________
Клас човнів: ______________
______________
______________
Керівник організації: ____________
(підпис)

м.п.

Кількість: ______________
______________
______________

(організація, область, місто)

(найменування змагань)

№
пп

П.І.Р.н.

(місце, дата)

Підпис
спортсмена
ШВСМ,
Д
в умінні
№
ДЮСШ,
Роз Область,
страхового плавати та
С
СДЮСШОР
ряд
місто
полісу ознайомл. з
Т
Клуб
технікою
безпеки

Т Під-пис
р лікаря
е
про
н допуск
е
до
р змагань

/___________________/
(прізвище, ім’я)

«___»______________ 20__ р.
Представник команди_______________

/______________________/

Керівник організації _______________

/______________________/

Лікар

/______________________/

(підпис)

(підпис)

_______________
(підпис)

м.п.

(прізвище, ім’я)

(прізвище, ім’я)

(прізвище, ім’я)

«___»______________ 20__ р.

Представник команди _____________/_________________________/
(підпис)

(прізвище, ім’я)

Додаток № 4

Додаток № 3
ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА
Від команди ___________________
На участь у змаганнях _______________________ з веслового слалому
м._________________
___________________ 200__р.
клас човнів _________________
вид програми_______________
№
пп

Прізвище та ім’я
учасника

Рік
Розряд
народження

Місто,
ДСТ

Тренер

№
учасника

КАРТКА УЧАСНИКА
__________________________________________ з веслового слалому
(найменування змагань)

м._______________
______________________

__________________20___р.
________________________

(клас човнів)

(Вид програми)

ШВСМ,
Прізвище та
Прізвище та
Рік
ДЮСШ,
Номер
Розряд Місто ФСТ
ініціали
ім’я
народження
СДЮСШОР, учасника
тренера
спортсмена
клуб

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1-а
2-а

Представник команди ____________/___________________________/
(підпис)

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА
Від команди ___________________
На участь у змаганнях ______________________ з веслового слалому
м.________________
___________________ 200__р.
клас човнів __________________
вид програми ______________
№
пп

Прізвище та ім’я
учасника

Рік
Розряд
народження

Час
проходження

(прізвище, ім’я)

Місто,
ДСТ

Тренер

№
учасника

1-а
2-а

Час у
секундах

Штраф

Сума

Результат

Місце

Очки

Додаток № 6

Додаток № 5
ДОЗАЯВКА – ПЕРЕЗАЯВКА
(непотрібне закреслити)

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ
____________________________________________________________

Від команди __________________________________

(найменування змагань)

«___»_____________ 20___ року
Прошу внести зміни до заявки у виді програми _______ в класі______
Заявляється __________________________________№ уч. __________
(прізвище, ім’я)

Замість раніше заявленого_____________________ № уч. __________
(прізвище, ім’я)

Представник __________/___________/

«__»_________ 200__р.

Рішення головного судді:______________________________________
«__»_________ 200__р.

_____ годин ______ хвилин

Головний суддя змагань ____________/_________________________/
(підпис)

(прізвище, ім’я)

______________________
(місце проведення)

Мандатна комісія в складі
Голови комісії _______________________________________________
та членів комісії______________________________________________,
Розглянула представлені документи____(_____) Команд і___(_______)
Спортсменів у особистому заліку, що виявили бажання взяти участь у
даних змаганнях.
За підсумками засідання мандатна комісія прийняла наступне
рішення:
Допустити до участі у змаганнях наступні команди:_______________,
Усього ______(______________) команд
1. Допустити до участі у змаганнях в особистому заліку
наступних спортсменів:
• ________________________________________________,
• ________________________________________________,
Усього ______(______________) спортсменів
2. Через не виконання вимог «Правил з веслового слалому» до
участі в змаганнях не допускаються:
• ________________________________________________,
• ________________________________________________,
3. Усього допущено до участі в змаганнях ______(____________)
Спортсменів. З них мають кваліфікацію: МСМК __чол; МС __ чол.
1 розряд ___ чол; 2 розряд ___ чол; 3 розряд ____ чол; б/р ___ чол.
Голова комісії ______________
___________________________
Секретар комісії _____________
___________________________
Лікар змагань
_____________
___________________________
( підпис)

( П.І.Б.)

Додаток № 8

Додаток № 7
Декларація про відповідальність

Дозвіл батьків
для участі у змаганнях з веслового слалому

Я, _________________________________________________________ ,
(прізвище та ім’я)

Я,______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків)

дозволяю своєму сину (дочці)______________________________
(прізвище та ім’я дитини)

приймати участь у змаганнях з веслового слалому у____________ році
«____»___________ 20___р. ______________
(підпис)

/________________/
(П.І.Б.)

Підпис завіряю.
Керівник організації______________________________________

Заявляю, що маю необхідну підготовку і досвід для участі у
__________________________________________ з веслового слалому.
(назва змагань)

Зобов’язуюся строго виконувати усі вимоги Правил з веслового
слалому та Положення про данні змагання і розпорядження
суддівської колегії. Човен, рятівний жилет та шолом відповідають
Правилам.
Беру на себе усю відповідальність за можливий нещасний
випадок, що може відбутися зі мною на тренуванні чи на змаганнях.
«____»______________ 20__ р.

М.П.

______________
(підпис)

____________ / _________________/
(підпис)

/________________/
(П.І.Б.)

(прізвище, ім’я)

Підтверджую дану декларацію і засвідчую, що даний спортсмен
за своєю технічною підготовкою може приймати участь у цих
змаганнях.
Тренер

____________
(підпис)

/___________________/
(прізвище, ім’я)

Додаток № 9
«Затверджую»
Головний суддя змагань
АКТ
Прийняття траси змагань з веслового слалому
1. Найменування змагань___________________________________
2. Місце проведення змагань________________________________
3. Місце старту ___________________________________________
4. Місце фінішу __________________________________________
5. Характеристика дистанції ________________________________
______________________________________________________
6. Довжина дистанції ______________________________________
7. Контрольний час _______________________________________
8. Максимальний перепад висот ____________________________
9. Постановка дистанції здійснюється _______________________
10. Безпека дистанції ______________________________________
11. Постановка дистанції закінчилася в ________
Додаток: Схема траси.
Начальник траси

______________
(підпис)

/________________/
(П.І.Б.)

