
ПРОГРАМА КАНДИДАТА У ПРЕЗИДІЮ 
ФЕДЕРАЦІЇ З ПИТАНЬ СПОРТУ

ПЕРЕВАЛОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ



КУБОК УКРАЇНИ

• Для сприяння популяризації місцевих українських змагань з Крос Кантрі.

• Покликаний мотивувати пілотів-спортсменів прийняти участь більш ніж в 
одному етапі Кубка України

• Спрямований на встановлення добрих відносин між пілотами, пропаганду
парапланеризму як спорту, та залучення нових пілотів



Як етап Кубку України може бути заявлене будь-яке змагання ФАИ2 з маршрутних польотів, що 

проводяться українськими організаторами ( без обмежень) як на території України так і поза 

межами України. 

Також можливо заявити етап в рамках інших змагань, якщо кількість українських пілотів буде не 

менше за мінімальну кількість учасників на етапах Кубка України.

Терміни проведення, календар

Змагання щорічно проводяться у декілька етапів у 

період з 1 січня по 31 грудня.

Попередній календар публікується на офіційному

сайті ФПСУ до початку сезону.

Протягом сезону можуть бути заявлені додаткові

етапи, якщо вони відповідають вимогам етапів КУ.

Учасники, заявки, внески

Учасником Кубка України стає будь-який член 

Федерації, який взяв участь хоча б в одному 

етапі і має діючу спортивну ліцензію FAI.

Заявка на участь у Кубку України не 

подається.

Будь-які внески не передбачені.

Система підрахунку результатів

Результат пілота обчислюється як сума трьох кращих

етапів, в яких він брав участь.

Очки беруться з фінальної таблиці конкретних змагань

етапу КУ, яка опублікована на сайті FAI. Переможець -

пілот з найбільшою кількістю очок.



ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕЛИКОГО 
КРАСИВОГО КУБКА УКРАЇНИ

КУБОК УКРАЇНИ буде перехідним кубком і кожного року на 

нагородженні попередній переможець буде передавати 

актуальному переможцю Кубок.

Кубок не відміняє пам’ятних нагород Переможцям. 

Нагородження проходить як в загальному заліку, так і в 

жіночому заліку.



БЕЗПЕКА НА ЗМАГАННЯХ. 

ПРОЕКТ ПРИДБАННЯ ТРЕКЕРІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ НА УКРАЇНСЬКИХ
ЗМАГАННЯХ

Головне в будь-яких польотах, це безпека. За допомогою трекинга, 

організатор завжди може бачити де знаходяться пілоти. А також

отримувати сигнал SOS, у випадку коли пілоту потрібна допомога.

Трекінг додасть видовищності змаганням, це підніме зацікавленість

як у пілотів-спортсменів, так і у глядачів та вболівальників.



ПІДТРИМКА ТА КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕННЯ

УКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ, 

ВИКОНАННЯ ПРАВИЛ КОДЕКСУ FAI СЕКЦІЇ 7

Кожен пілот знаходиться в однакових умовах, а правила

змагань та правила FAI розповсюджується на всіх

учасників однаково.



ПРОВЕДЕННЯ 
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ В 
МАКЕДОНІЇ

• Якщо не завадять карантинні обмеження.

• Залучення українських пілотів до змагань та 
рейтингових пілотів для отримання високого 
рейтингу змагань.

•



ЗМАГАННЯ НА ТОЧНІСТЬ З 
ОТРИМАННЯМ КАТЕГОРІЇ FAI2

Змагання на точність та виконання усіх вимог FAI з умовами

Кодексу 7 FAI. Робота в напрямку того, що не вистачає для

отримання FAI2. Надання можливості українським пілотам, після

участі в українських змаганнях, приймати участь в міжнародних

змаганнях та сформувати збірну з цієї дисципліни.

Проведення змагань на точність в Київській області (лебідкаа)



ПРОВЕДЕННЯ ЧУ УКРАЇНИ ПО

МОТОПАРАПЛЕНЕРИЗМУ

НОВА ЛОКАЦІЯ ТА НОВІ ПАРТНЕРИ. СПІВПРАЦЯ З 

ЧЛЕНОМ ФПСУ ПО МОТОПАРАПЛЕНЕРИЗМУ



РОЗРОБКА ПРОГРАМИ
ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВ ЗБІРНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗБОРІВ СПОРТСМЕНІВ ТА ПІЛОТІВ
ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ



НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ, ЯКІ БУДУТЬ
ПРАЦЮВАТИ ЗІ SCORING НА
ЗМАГАННЯХ.

Лекції, навчальні майстер-класи про роботу формули GPS Dum, 

FS, GAP formula.

Проект впровадження онлайн електронного скорінга, що значно

полегшить організаторам змагань їх роботу в підрахунку

результатів.

Збільшити кількість пілотів, які вільно володіють програмами

підрахунку результатів, добре знають кодекс FAI та правила

проведення змагань.



ОРГАНІЗАЦІЯ
СТРИМІВ, 
МАЙСТЕР КЛАСІВ з ТОП пілотами з України, рекордсменами, а також, можливо, 

провести стрими, або майстер класи зі світовими ТОПами.



СИСТЕМА НАГОРОДЖЕННЯ ЗНАКАМИ FAI

РОЗ’ЯСНЕННЯ ПРАВИЛ ТА УМОВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПАМ’ЯТНИХ ЗНАЧКІВ

FAI. БРОНЗОВИЙ, СРІБНИЙ, ЗОЛОТИЙ, ДІАМАНТОВИЙ



ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА КЛУБУ
“HIKE & FLY” В УКРАЇНІ.

Консультація з українськими бівуак-пілотами

Переймання світового досвіду з цієї дисципліни



РОЗРОБЛЕННЯ ФОРМИ ПРО ІНФОРМУВАННЯ

ІНЦИДЕНТІВ

Розроблення форми про інформування інцидентів під час польотів, як на 

змаганнях, так і під час виконання польотів для аналізу та отримання

висновків. 

Робота над помилками. Створення бази випадків, які трапилися у пілотів в 

цілях навчання.



МОТИВАЦІЯ ПІЛОТІВ ЛІТАТИ З ОНЛАЙН ТРЕКЕРАМИ

ПІД ЧАС ТРЕНУВАЛЬНИХ ТА FREE FLY ПОЛЬОТІВ.

Використання програми app Airtribune, якщо є Live Tracking 

Flymaster. 

Створення на сайті ФПСУ розділу, де можна побачити пілотів, 

які користуюця цими програмами під час польотів (Live 

Tracking українських пілотів)



ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО

ПАРАПЛАНЕРИЗМУ

Обов’язково висвітлювати в медіа просторі про кількість

жінок, які приймають участь у змаганнях.

Через медіа ресурси популяризовувати жіночій

парапланеризм. Висвітлювати скільки в нас дівчат-

пілотів. Обов’язково на змаганнях робити жіночій залік

та приділяти увагу кількості жінок на змаганнях



РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ 
УНІФОРМИ ДЛЯ ЗБІРНОЇ 
КОМАНДИ

• Розробка та створення уніформи для Збірної команди та
пілотів, які приймають участь на високих міжнародних
змаганнях. Пошук різних варіантів для фінансування через
партнерство, пошук спонсорів або краудфандингу. 

• Можливо виготовлення більшої кількості форми, для
замовлення усім бажаючим пілотам, тим самим скоротити
витрати на виготовлення за рахунок кількості замовлення. 
Форма створюється вже декілька років, з 2016 року на ЧМ та ЧЄ.

•



СТВОРЕННЯ РОЗДІЛУ НА САЙТІ

ПРО ЗБІРНУ КОМАНДУ

Про пілотів, які можуть представляти нашу Країну

як на ЧМ так і на ЧЄ. Фото. Коротка біографія. 

Рейтинг. Список змагань. Досвід. 

З якого регіону України, щоб створити негласний

рейтинг, в якому регіоні більше пілотів прагнуть

приймати участь в Міжнародних змаганнях.

•



СТВОРЕННЯ НА САЙТІ РОЗДІЛУ З КОРИСНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ДЛЯ 

ПОЧАТКІВЦІВ-СПОРТСМЕНІВ.

З чого почати змагання?
Що

потрібно
?

Як отримати
ліцензію FAI?

Які
бувають

рівні
змагань, 
для яких
пілотів

Як може зростати
пілот як спортсмен і 

яких найвищих
досягнень може

досягти?

Як 
розуміти
результа

ти
змагань?



СТВОРЕННЯ ІНФОГРАФІКИ
НА САЙТІ, ЯК МОЖЕ
«ЗРОСТАТИ» ПІЛОТ

Які існують рівні пілота

В які напрямки можна 
поглиблюватись

Куди рости пілоту

Які види парапланеризму існують

Парапланеризм це не тільки 
динамик



РЕКОРДИ

Створити на сайті ФПСУ розділу з Рекордами України. 

Європи.

Імена пілотів-рекордсменів. Їх треки. Можливо, враження

від польотів



СТВОРЕННЯ НА САЙТІ РОЗДІЛУ ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ
ЗМАГАНЬ

Розділ з корисною інформацією для організаторів змагань. 

З положеннями, правилами. Регламентом. Рекомендаціями. Формами реєстрації. Здійснення підтримки у 

реєстрації змагань. Створення чату для організаторів в якості підтримки



СТВОРЕННЯ РОЗДІЛУ НА САЙТІ З АКТУАЛЬНИМИ 

ПОСИЛАННЯМИ НА СВІТОВІ РЕСУРСИ.

Розділ, де можна подивитись актуальні змагання, зробити

реєстрацію. Побачити світовий календар, як змагань FAI, так 

етапів Кубку Світу та предКубків.

Створення розділу проведені змагання, з результатами. 

Списком призерів. Фото-звітами.



ПРЕДСТАВНИЦТВО

УКРАЇНИ В FAI

Отримання актуальної інформації про внесення змін в 

правила FAI, рекомендацій пілотам. 

Обговорення актуальних питань

Які новини в світовому суспільстві



СТВОРЕННЯ РОЗДІЛУ

З КООРДИНАТАМИ ПАРАПЛАНЕРНИХ СТАРТІВ

Коли найкраща льотна погода.

Фото. Інструкції, як можна доїхати. 
Сторінка на англійській мові, для інформації для закордонних

пілотів.

Правила польотів в цих місцях. 

Заборонені зони Регламент польотів

Збір інформації по регіонам.

Опис стартів, які напрямки вітру. 
Клуби або пілоти, які можуть надати більш повну та актуальну 

інформацію про польоти на цих стартах.



ЗРОБИТИ РОЗДІЛ ПО 

МОТОПАРАПЛАНЕРИЗМУ Список пілотів

Де 
виконуються

польоти

Рекомендація

Контакти шкіл
та інструкторів, 

клубів

Правила 
виконання
польотів

Змагання. 
Тренувальні

польоти

Робота з Членом президії по 

Мотопарапланеризму



ЗРОБИТИ РОЗДІЛ НА САЙТІ : ШКОЛИ ТА КЛУБИ

Школи
• Інформація. Контакти

Для 
початківца

• Cторінка з рекомендаціями для бажаючого розпочати займатися парапланеризмом

Поради

• Поради на що перш за все треба звертати увагу. Що інструктор повинен мати дійсний сертифікат
ФПСУ

Питання

• На які критерії дивитись при виборі школи, інструктора. Які питання ставити.



ЗРОБИТИ НА САЙТІ

ПРОФАЙЛИ ПІЛОТІВ

За бажанням. 

Але обов’язково заповнити профайли пілотів

тандемів. Пілотів-інструкторів. Пілотів-

експертів. Членів Президії



ДЕРЖФИНАНСУВАННЯ ФПСУ. НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ.

ДОСЯГНЕННЯ ЗБІРНОЇ

Проводити анкетування та опитування пілотів, для подальшої праці, виявляти, які «болі» існують у пілотів

ПІДТРИМКА ФПСУ ОРГАНІЗАТОРІВ ЗМАГАНЬ, У ВИГЛЯДІ ПРИЗІВ, НАГОРОД, КУБКІВ, 
МЕДАЛЕЙ

ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ



ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ 
ТА УВАГУ!


