
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про N Кубок Запорізької області з техніки пішохідного спортивного 

туризму серед юніорів у закритих приміщеннях 

1. Мета змагань 
- популяризація та подальший розвиток спортивного туризму; 
- активізація спортивно-туристської роботи в закладах освіти Запорізької об-

ласті; 
- виявлення найсильніших спортсменів і команд зі спортивного туризму 

Запорізької області; 
- підвищення рівня туристської майстерності учасників змагань і безпеки 

проведення туристських подорожей; 
- виявлення обдарованої молоді, створення умов для її розвитку, фізично-

го та духовного самовдосконалення; 
- формування патріотичної особистості. 

2. Місце та час проведення змагань 
2. 1. Змагання проводяться 21-23 січня 2011 року в м. Бердянськ в Бе-

рдянському центрі спортивного туризму (вул. Смоленська, 3 - від залізнич-
ного вокзалу і автовокзалу автобусом №4 або №4/1, зупинка «Каприз» або 
«Київ»). 

2.2. Командам потрібно прибути на місце проведення змагань і подати 
необхідну документацію на участь у змаганнях 21 січня 2011 року до 1500. 

3. Керівництво змаганнями 
3.2. Загальне керівництво підготовкою та проведенням ІУ Кубку Запо-

різької області з техніки пішохідного спортивного туризму серед юніорів у 
закритих приміщеннях здійснює КЗ «Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді» ЗОР (КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР). 

3.3. Відповідальність за безпосереднє проведення змагань поклада-
ється на Бердянський центр спортивного туризму та головну суддівську 
колегію, затверджену КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. Головний суддя: Іванов Юрій 
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Миколайович, суддя ІІ категорії, керівник гуртків КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, 
тел. 066 479 34 97. 

4. Учасники змагань 
4.1. До участі в змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів всіх 
рівнів акредитації, учасники яких мають навички з техніки пішохідного 
туризму. Спортивна кваліфікація учасників повинна бути не нижче ІІІ с.р. 
зі спортивного туризму. 

4.2. До участі у змаганнях допускаються учасники, яким у рік прове-
дення змагань виповнюється 14-17 років (1994-1997 роки народження). 

4.3. Склад команди 10 осіб: 8 учасників, з яких не менше 3-х дівчат, 
керівник та представник команди. 

4.4. Учасники змагань повинні мати особисте та командне споряджен-
ня, необхідне для проходження дистанцій та забезпечення безпеки учасни-
ків, у тому числі каски. 

5. Програма змагань 
5.1. Змагання проводяться відповідно до Правил змагань зі спортивно-

го туризму, затверджених Федерацією спортивного туризму України 
24.04.2008 р. та Настанов з проведення змагань з пішохідного туризму, за-
тверджених Федерацією спортивного туризму України 27.03.2010 р. 

5.2. Змагання проводяться на дистанціях: 
- змагання зв'язок на дистанції «Смуга перешкод» 

(клас дистанції ІІ, коефіцієнт 1); 
- командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» 

(клас дистанції ІІІ, коефіцієнт 2). 
5.3. Послідовність виходу команд на старт змагань згідно з жеребку-

ванням. 
5.4. Програма змагань: 

21.01 1000-1500 Заїзд команд, робота мандатної комісії 
22.01 900 Урочисте відкриття змагань 
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9 Змагання зв'язок на дистанції «Смуга перешкод» 

23.01 800 Командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» 
1500 Нагородження переможців, урочисте закриття змагань. 
1600 Роз'їзд команд 

5.5. Головна суддівська колегія залишає за собою право вносити зміни 
до програми та умов проведення змагань (у бік спрощення) без зміни класу 
змагань. 

6. Документація та терміни її подання 
6.1. Письмове підтвердження про участь у змаганнях команд надсила-

ти до 10 січня 2011 року на адресу КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР: 
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69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 46а, 
тел./факс (061) 224 02 71, 
е-таіі: іпґо_ІигсепІег@шаі1.ги. 
6.2. Команди, які у зазначений термін не надали письмове підтвер-

дження, отримують 10 балів штрафу в загальнокомандному заліку. 
6.3. Іменні заявки на участь команд у змаганнях за формою додатку 1, 

завірені підписом та печаткою начальника рай(міськ)ВО або директора на-
вчального закладу (позашкільного, професійно-технічного), а також печа-
ткою лікувального закладу, подаються в мандатну комісію у день заїзду. 

Разом з іменною заявкою керівникам команд потрібно подати такі доку-
менти: 

- паспорти учасників (на учнів до 16 років - свідоцтво про наро-
дження); 

- учнівські квитки або довідки з місця навчання на 2010-2011 н.р. з 
фотографією, завірені підписом директора навчального закладу і 
печаткою, що перекриває фотографію не менше ніж на третину; 

- страхові поліси від нещасних випадків на всіх учасників, дійсні на 
час проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати 
страховий захист від нещасних випадків, які сталися під час занять 
спортом; 

- кваліфікаційні книжки спортсменів із оформленими розрядами; 
- медичні книжки (копії, завірені печаткою керівника закладу) керівни-

ків команд; 
- наказ закладу щодо участі команди в змаганнях, в якому зазначено 

про проведення інструктажів з техніки безпеки учасників змагань 
(для команд КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР - журнал реєстрації інструктажів 
із гуртківцями з техніки безпеки). 

6.4. Команда, яка не надала в повному обсязі вищеназвані докумен-
ти, до участі в змаганнях не допускається. 

7. Умови прийому та розміщення команд 
7.1. Про умови прийому та розміщення команд буде повідомлено до-

датково після отримання попередніх заявок. 
7.2. Харчування учасників та керівників команд (за власні кошти) буде 

організоване у стаціонарній їдальні ЗОШ №7 таким чином: 21.01 - вечеря; 
22.01 - сніданок і обід; 23.01 - сніданок. 

8. Підведення підсумків змагань 
8.1. Результат команди у загальному заліку змагань визначається за 

найменшою сумою залікових балів (місце помножується на коефіцієнт), 
що отримала команда у всіх видах змагань. 

У разі, якщо дві і більше команд наберуть однакову суму балів, пере-
вага надається команді, що має вищий результат у виді «Смуга перешкод» 
(командні змагання). 
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Команда, що виступила не в усіх видах програми змагань, посідає міс-
це у загальному заліку, після команд, які взяли участь у змаганнях на всіх 
дистанціях. 

8.2. Результат команди на дистанції «Смуга перешкод» (командні зма-
гання), та окремої зв'язки на дистанції «Смуга перешкод» (зв'язки), визна-
чається сумою часу, витраченого на проходження дистанції та штрафного 
часу. 

При рівності результатів перевага надається команді (зв'язці), що має 
меншу суму штрафного часу. 

8.3. Результат команди на дистанції «Смуга перешкод» (зв'язки) ви-
значається сумою 3-х кращих результатів зв'язок команди. У складі 
зв'язок, результат яких йде у залік, обов'язково має бути не менше 2-х дів-
чат. 

При однаковій сумі результатів, більш високе місце займає команда, 
що має кращий результат четвертої зв'язки, за рівності цього показника -
команда, що має меншу суму штрафного часу всіх зв'язок. 

9. Нагородження переможців 
9.1. Команда, що посіла І місце у загальному заліку змагань нагоро-

джується Кубком. 
9.2. Команди, що посіли І, ІІ, ІІІ місця у загальному заліку змагань, на-

городжуються грамотами, медалями, призами КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, кері-
вники команд - грамотами облУОН. 

9.3. Команди, що посіли І, ІІ, ІІІ місця з окремих видів змагань, наго-
роджуються грамотами КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

10. Фінансування 
10.1. Витрати на організацію та проведення змагань несе 

КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 
10.2. Витрати на проїзд та харчування учасників і керівників команд -

за рахунок організації, що відряджає команду. 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

* 
за умови фінансування 

31 



Додаток 1 

Іменна заявка 

На участь у Місце проведення 
Команди Дата проведення 

№ 
п/п 

Прізвище, ім'я 
по батькові уча-

сника 

Рік на-
родж. Розряд Регіон, 

область 

Назва 
ДЮСШ, 

ДСТ 

Вид (номер) 
програми 

Додаткові 
поля 

Тре-
нери 

Дозвіл лікаря 
на участь у 
змаганнях 

(підпис, 
печатка лікаря) 

Представник команди 

Тренер команди 

Всього допущено до змагань 

Лікар 
(підпис лікаря) 

М.П. 
медзакладу 

Начальник рай(міськ)ВО 
(керівник навчального закладу) 

М.П. 

(П.І.Б) 

(П.І.Б) 

(прописом) 

(П.І.Б. лікаря) 

(підпис) 

осіб 

(прізвище) 
) 



УМОВИ 
проведення IV Кубку Запорізької області з техніки пішохідного 
спортивного туризму серед юніорів у закритих приміщеннях 

м. Бердянськ, 21-23 січня 2011 р. 

Суддівство змагань здійснюється згідно з Правилами змагань зі спор-
тивного туризму (пішохідний туризм) від 24.04.2008 р. та Настанов з про-
ведення змагань з пішохідного туризму від 27.03.2010 р. 

Оргкомітет спільно з Головною суддівською колегією мають право 
внести зміни, доповнення та уточнення до цих умов в бік полегшення до 
старту першої команди (відповідно до п.1.4.4. Правил змагань зі спортив-
ного туризму). 

Змагання проводяться серед учнів старшої вікової групи, яким у рік 
проведення змагань виповнюється 14-17 років (1994-1997 роки народжен-
ня) та мають кваліфікацію не нижче ІІІ розряду зі спортивного туризму. 

Додаткова інформація: 
1. Самостраховка (в ПС та ПСП) вгорі етапів здійснюється - коротким 

вусом (вимоги ТБ). 
2. Якщо етапи йдуть без втрати страховки, то кінець попереднього ета-

пу автоматично є початком наступного. При проходженні таких етапів ко-
мандна страховка - може здійснюватися через етап без порушення правил 
страховки. 

Скорочення: 
ПС - пункт страховки (подвійна петля ОЛ - обмежувальна лінія 
КЛ - контрольна лінія ЗЧ - заданий час 
ПСП - подвійні суддівські перила КС - командна страховка 
ЗСК - заглушений суддівський карабін КЧ - контрольний час 
ППС - проміжний пункт страховки СП - суддівські перила 
СС - суддівська страховка с/с - самостраховка 

Умови проведення виду: «Смуга перешкод» (зв'язки) 
(коефіцієнт 1,0) 

Загальні положення 
1. Клас дистанції - ІІ (36,8 б.). Кількість етапів - 7, з них с самонаве-

денням - 2. 
2. Довжина дистанції - 70 м 
3. Сумарний перепад висот - 16 м 
4. ЗЧ (заданий час на всю дистанцію) ~ хв. 
5. Проходження всієї дистанції в касках, одежа повинна закривати лік-

ті та коліна. 
6. Склад команди - 8 осіб (не менше 3-х дівчат). Статевий склад зв'язок 

команда визначає самостійно. 
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7. Команда прибуває на старт за 5 хв. для проходження технічної комі-
сії. 

Перелік етапів 
1. Навісна переправа через річку (з супроводженням) (2 А). Довжина 

етапу - 8,5 м. 
Етап обладнаний верхньою та нижньою суддівською вірьовками; 2 ПС 

(для кріплення супроводжуючої вірьовки и с/с) на початку та в кінці етапу. 
Використання супроводжуючої вірьовки обов'язково. Робота в зоні етапу 
на с/с. Прикріплення до перил карабіном (каталкою) здійснюється до знят-
тя с/с з ПС, відчеплення від перил - після постановки на с/с в ПС. 

2. Підйом по вертикальній вірьовці за допомогою підйомних засобів (з 
командною страховкою) (2Б). Довжина етапу - 4,0 м. 

Етап обладнаний вертикальними СП, СС; 1 ПС і 1 ЗСК на початку ета-
пу; 1 ПС і 1 ЗСК для КС в кінці етапу. Перший учасник здійснює підйом по 
СП з верхньою СС та з нижньою КС через гальмівний пристрій, другий 
учасник - по СП с верхньою КС. Робота вгорі етапу на с/с. Дозволяється 
транспортування вантажу першому учаснику зв'язки. 

3. Паралельні перила (1А). Довжина етапу - 6,5 м. 
Етап обладнаний верхньою та нижньою суддівською вірьовками 

(ПСП); 1 ПС для с/с на початку та в кінці етапу. Кріплення учасника до пе-
рил «коротким вусом самостраховки». Робота в зоні етапу на с/с. 

4. Спуск по вертикальних перилах (з самонаведенням) (2 А). Довжина 
етапу - 4,0 м. 

Етап обладнаний 2 ЗСК, 1 ПС на початку етапу; 1 ПС, 1 ЗСК в кінці 
етапу. Робота вгорі етапу на с/с. Спуск учасників по командним перилам з 
верхньою КС. 

5. Траверс схилу (з самонаведенням) (2А). Довжина етапу - 5,0 м. 
Етап обладнаний 1 ПС, 1 ЗСК на початку етапу; одним ППС; 2 ПС в 

кінці етапу. Всі ділянки етапу горизонтальні. Дозволяється транспортуван-
ня вантажу учасникам, які проходять етап на командній страховці. 

6. Похилі паралельні перила вгору через яр (1 А). Довжина етапу -
9,5 м. 

Етап обладнаний верхньою та нижньою суддівською вірьовками, 2 ПС 
на початку та в кінці етапу. Кріплення учасника до верхніх перил - схоп-
люючим вузлом. 

7. Крутопохила навісна переправа вниз через яр (з командною страхо-
вкою) (2Б). Довжина етапу - 9,5 м. 

Етап обладнаний перильною та верхньою суддівською вірьовками; 2 
ПС, 1 ЗСК для організації КС на початку етапу; 2 ПС в кінці етапу. Учас-
ники переправляються по СП з верхньою КС. Прикріплення до перил кара-
біном здійснюється до зняття с/с з ПС. Робота вгорі етапу на с/с. 

Учасники проходять дистанцію без втрати страховки на ділянках: 2-3-
4-5-6-7. 
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ФІНІШ (ЗЧ). Фіксується після проходження етапу № 7 другим учасни-
ком та спорядженням або по команді капітана зв'язки після проходження 
етапу усіма учасниками. 

Підведення підсумків 
Результат окремої зв'язки, яка пройшла всю дистанцію визначається за 

сумою часу її проходження та штрафів (1 бал - 20 сек.). 
Результат зв'язки, яка порушила ЗЧ визначається за сумою відповідно-

го ЗЧ і штрафів, в тому числі за порушення ЗЧ. В підсумковому протоколі 
зв'язки, які порушили ЗЧ, займають місце відповідно до результату. При 
рівності результатів перевага надається зв'язці, що має меншу суму штраф-
ного часу. 

Результат команди на дистанції «Смуга перешкод» (зв'язки) визнача-
ється сумою 3-х кращих результатів зв'язок команди. У складі зв'язок, ре-
зультат яких йде у залік, обов'язково має бути не менше 2-х дівчат. 

При однаковій сумі результатів більш високе місце займає команда, що 
має найкращий результат четвертої звязки, за рівності цього показника -
команда, що має меншу суму штрафного часу всіх зв'язок. Команда, яка 
має результат двох, або однієї «зв'язки», займає місце після команд, які 
мають результат більшої кількості «зв'язок». 

Умови проведення виду: «Смуга перешкод» 
(командні змагання) 

(коефіцієнт 2,0) 
Загальні положення 

1. Клас дистанції - ІІІ (51,03 б.). Кількість етапів - 11, з них 4 з само-
наведенням 

2. Довжина - 108 м. 
3. Сумарний перепад висот - 24 м. 
4. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): 

ЗЧ-1 (заданий час на першу частину дистанції) ~ 20 хв. 
ЗЧ-2 (заданий час на всю дистанцію) ~ 50 хв. 

Команда, яка порушила ЗЧ-1 продовжує долати наступну частину дис-
танції - виносний етап «В'язання вузлів». 

6. Проходження всієї дистанції в касках, одежа повинна закривати лік-
ті та коліна. 

7. Склад команди 6 осіб (не менше 2 дівчат). 
8. Команда прибуває на старт за 20 хв. для проходження технічної ко-

місії. 
Для проходження дистанції команда розподіляється на три підгрупи: 

«А», «В», «С» по - дві особи, незалежно від статі і займають місця біля 
старту гілок «А», «В» та «С» відповідно. Допомога учасників однієї гілки 
учасникам другої - дозволяється тільки після проходження своїх етапів. 
Використання спорядження з різних гілок для подальшого проходження 
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дозволяється, але воно повинне «пройти» свої етапи. Далі учасники підгруп 
«А», «В» та «С» на етапах дистанції працюють разом (з 3 по 6 етапи). 

Перелік етапів 
0. В'язання нош (1А) (виносний етап) 
Етап обладнаний суддівським спорядженням для в'язання нош: дві по-

вздовжні жердини та три поперечні жердини (в'язання нош, згідно з Пра-
вилами змагань). Фініш фіксується по команді капітана. КЧ - 12 хвилин. 

Підгрупа «А» 
1 а. Переправа по колоді через яр (з супроводженням) (1 А) 

Довжина етапу - 6,5 м. 
Етап обладнаний суддівською колодою та перильною вірьовкою; ОЛ, 

2 ПС (для кріплення супроводжуючої вірьовки и с/с) на початку та в кінці 
етапу. Використання супроводжуючої вірьовки обов'язково. 

2а. Навісна переправа через яр (з супроводженням) (2А) 
Довжина етапу - 9,5 м. 

Етап обладнаний перильною та верхньою суддівською вірьовками, 2 
ПС з обох боків. Використання супроводжуючої вірьовки обов'язково. Ро-
бота в зоні етапу на с/с. Прикріплення до перил карабіном (каталкою) здій-
снюється до зняття с/с з ПС, відчеплення від перил - після постановки на 
с/с в ПС. 

Підгрупа «В» 
1 в. Підйом по вертикальній вірьовці за допомогою підйомних засобів 

(з самонаведенням) (2Б). Довжина етапу - 4,0 м. 
Етап обладнаний вертикальними СП, СС; 1 ПС і 1 ЗСК на початку ета-

пу; ПСП, 1 ПС, 2 ЗСК для організації КС і командних перил в кінці етапу. 
Перший учасник здійснює підйом по СП з верхньою СС та з нижньою КС 
через гальмівний пристрій, другий учасник - по командним перилам з вер-
хньою КС. Робота в зоні етапу на с/с. 

Перехід до етапу № 2 в по подвійним суддівським перилам (ПСП). 
2в. Спуск по вертикальних перилах (з самонаведенням) (2 А). Довжина 

етапу - 4,0 м. 
Етап обладнаний ПСП, 1 ПС, 2 ЗСК на початку етапу; 1 ПС, 1 ЗСК в 

кінці етапу. Робота вгорі етапу на с/с. Спуск учасників по командним пери-
лам з верхньою КС. 

Підгрупа «С» 
1 с. Похилі паралельні перила вгору через яр (1 А). Довжина етапу -

9,5 м. 
Етап обладнаний верхньою та нижньою суддівською вірьовками, 2 ПС 

на початку та в кінці етапу. Кріплення учасника до верхніх перил - схоп-
люючим вузлом. 

2с. Крутопохила навісна переправа вниз через яр (з командною страхо-
вкою) (2Б) Довжина етапу - 9,5 м. 
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Етап обладнаний перильною та верхньою суддівською вірьовками; 2 
ПС, 1 ЗСК для організації КС на початку етапу; 2 ПС в кінці етапу. Учас-
ники переправляються по СП з верхньою КС. Робота вгорі етапу на с/с. 
Прикріплення до перил карабіном здійснюється до зняття с/с з ПСП, відче-
плення від перил - після постановки на с/с в ПС. 

ЗЧ-1. Фіксується після проходження етапів № 2а, 2в і 2с останнім уча-
сником та спорядженням або по команді капітана після проходження етапів 
усіма учасниками. Після закінчення ЗЧ-1 працювати зі спорядженням, що 
залишилось на дистанції заборонено. Спорядження вважається втраченим 
та повертається команді після фінішу на дистанції. Команда, яка порушила 
ЗЧ-1, продовжує долати наступну частину дистанції - виносний етап 
«В'язання вузлів». Команді надається 5 хвилин для підготовки та переходу 
на виносний етап. 

Підгрупи «А, В, С» 
3. Транспортування умовно потерпілого на ношах по навісній перепра-

ві через річку (з супроводженням) (2Б) Довжина етапу - 8,5 м. 
Етап обладнаний верхньою та нижньою суддівською вірьовками; 2 ПС, 

КЛ на початку та в кінці етапу, «умовно потерпілим», обладнаними коман-
дою ношами. Транспортування «умовно потерпілого» по навісній перепра-
ві згідно з Правилами змагань. Травма потерпілого - втрата свідомості. 

4. Похилі паралельні перила вгору через яр (1 А). Довжина етапу -
9,5 м. 

Етап обладнаний верхньою та нижньою суддівською вірьовками, 2 ПС 
на початку та в кінці етапу. Кріплення учасника до верхніх перил - схоп-
люючим вузлом. 

5. Крутопохила навісна переправа вниз через яр (з командною страхо-
вкою) (2Б). Довжина етапу - 9,5 м. 

Етап обладнаний перильною та верхньою суддівською вірьовками; 2 
ПС, 1 ЗСК для організації КС на початку етапу; 2 ПС в кінці етапу. Учас-
ники переправляються на протилежний бік по СП з верхньою КС, для ос-
таннього учасника обов'язково супроводжуюча вірьовка. Робота вгорі ета-
пу на с/с. Прикріплення до перил карабіном здійснюється до зняття с/с з 
ПСП, відчеплення від перил - після постановки на с/с в ПС. 

Перехід до етапу № 6 по подвійним суддівським перилам (ПСП). 
6. Транспортування потерпілого на бухті мотузки (1 А). Довжина етапу 

- 8,5 м. 
Етап обладнаний КЛ на початку та в кінці етапу. Супроводжуючий 

транспортує потерпілого на бухті мотузки згідно з Правилами змагань. 
Травма потерпілого - перелом рук. 

Фініш (ЗЧ-2). Фіксується після проходження етапу № 6 останнім учас-
ником та спорядженням або по команді капітана після проходження етапу 
усіма учасниками. 
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Учасники команди проходять дистанцію без втрати страховки на діля-
нках: №№ 1а-2а; 1в-2в; 1с-2с; 4-5; лідирування дозволяється. 

В'язання вузлів (1А) (виносний етап) Для команд, які порушили ЗЧ-1. 
КЧ - 1 хвилина. 
Етап обладнаний суддівськими мотузками для в' язання вузлів 

(в'язання вузлів, які вказані у Настановах). Кожен учасник витягує картку з 
трьома вузлами і в'яже їх. Взаємодія між учасниками заборонена. 

Підведення підсумків 
Результат команди, яка пройшла всю дистанцію визначається за сумою 

часу її проходження та штрафів. 
Результат команд, які порушили ЗЧ-1 визначається за сумою відповід-

ного ЗЧ і штрафів, в тому числі за порушення ЗЧ-1 та часу роботи на вино-
сному етапі з урахуванням штрафу, і займають місце в підсумковому про-
токолі після команд, які пройшли більш повну дистанцію. Результат ко-
манд, які порушили ЗЧ-2 визначається за сумою відповідного ЗЧ і штрафів, 
в тому числі за порушення ЗЧ-2 і займають місце в підсумковому протоко-
лі, відповідно до результату. При рівності результатів перевага надається 
команді, що має меншу суму штрафного часу. 

Можливо, за рішенням ГСК, ЗЧ-1 буде виключено, а встановлено лише 
ЗЧ на всю дистанцію. 
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