
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про обласну туристську конференцію - захист звітів 

про туристсько-краєзнавчу подорож 

Обласна туристська конференція - захист звітів про туристсько-крає-
знавчу подорож проводиться в рамках Чемпіонату Запорізької області зі 
спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді. 

Мета і завдання 
Обласна туристська конференція - захист звітів про туристсько-крає-

знавчу подорож проводиться з метою подальшого розвитку масового ту-
ризму і краєзнавства серед учнівської молоді. 

Головні завдання конференції: 
- широке залучення учнівської і студентської молоді до активної ту-

ристсько-спортивної та краєзнавчої діяльності; 
- виявлення обдарованої молоді, створення умов для її розвитку, фі-

зичного і духовного самовдосконалення; 
- поліпшення змісту туристсько-краєзнавчих подорожей, розширен-

ня і поглиблення знань учасників подорожей з історії, культури, природи, 
економіки України та інших держав; 

- підвищення туристської майстерності та загальної культури учасників 
подорожей; 

- виявлення, вивчення та розповсюдження кращого досвіду органі-
зації і проведення туристських походів і краєзнавчих експедицій молоді; 

- формування патріотичної особистості. 

Час і місце проведення 
Конференція проводиться 02-03 грудня 2011 року в приміщені КЗ «За-

порізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР 
(КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР). 

Учасникам потрібно прибути на місце проведення заходу і зареєстру-
вати делегацію 2 грудня 2011 року до 1000. 
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Керівництво 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласної туристсь-

кої конференції - захисту звітів про туристсько-краєзнавчу подорож здійс-
нює КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

Відповідальність за безпосереднє проведення заходу покладається на 
журі, затверджене КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

Голова журі: Сидоренко Галина Іванівна, суддя ІІ категорії, майстер 
спорту України, голова маршрутно-кваліфікаційної комісії КЗ «ЗОЦТ-
КУМ.» ЗОР, тел. 096 55 65 267, (061) 224 24 70. 

Учасники 
До участі у конференції допускаються звіти про категорійні походи та 

походи І-ІІІ ступеня складності з пішохідного, гірського, водного, спелео-, 
лижного, велосипедного видів туризму. 

У конференції беруть участь делегації (склад делегації: керівник + 
1-3 гуртківців) від груп учнівської та студентської молоді, які протягом на-
вчального року здійснили туристсько-краєзнавчі подорожі у відповідності 
до «Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студент-
ською молоддю України», затверджених наказом Міністерства освіти і на-
уки України №237 від 24.03.2006 р. та своєчасно подали звіти до головної 
суддівської колегії чемпіонату Запорізької області зі спортивних туристсь-
ких походів, оформлені згідно з «Рекомендаціями щодо складання звіту 
про спортивний туристсько-краєзнавчий похід учнівської та студентської 
молоді», затвердженими Українським державним центром туризму і крає-
знавства учнівської молоді у 05.10.2009 р., або «Рекомендаціями щодо 
складання звіту про багатоденну туристсько-краєзнавчу подорож», затвер-
дженими Запорізьким обласним центром туризму і краєзнавства учнівської 
молоді 14.01.2008 р. 

Делегації, що не надали письмового звіту, до участі у конференції не 
допускаються. 

Умови участі 
Для участі в обласній туристській конференції до 15 листопада по-

точного року заявка за формою Додатку 1 надсилається на адресу КЗ 
«ЗОЦТКУМ» ЗОР: 

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка 46а; 
е-таіі: іп&_1іигсеп1іег@таі1.ги; 
тел.(факс) (061) 224 02 71. 
У захисті звіту можуть брати участь один і більше членів групи, але 

обов'язково ті, які брали участь у поході та складанні звіту. 
На захист кожного звіту дається: 

- для походів І-ІІ ступеня - до 10 хвилин; 
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- для походів III ступеня, І категорії - до 15 хвилин; 
- для походів II категорії та вище - до 20 хвилин. 

Для захисту учасники в домашніх умовах готують комп'ютерну пре-
зентацію, де розміщують картографічні матеріали, технічні фотографії, 
фотографії екскурсійних об'єктів, інші допоміжні матеріали. 

Слід звернути увагу, що презентація - не самостійний продукт, а на-
очне доповнення, ілюстративний матеріал до основної доповіді учасників. 
Під час захисту вони повинні використовувати матеріали, що розміщені на 
екрані. Звукові ефекти включати до презентації не рекомендується. 

Після захисту - дискусія до 5 хвилин, яка включає відповіді на питання 
журі та конкурсантів. 

Умови прийому учасників 
Проживання іногородніх учасників на т/б «Дніпрянка» відповідно до 

прейскуранту, за попередніми заявками до 15.11.2011 р. (Шабатюк 
Анатолій В'ячеславович, директор бази - тел. 066 417 91 72) за адресою: м. 
Запоріжжя, вул. Олександра Невського, 85а, тел.(0612) 35 18 12. 

Проживання гуртківців КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР на турбазі «Дніпрянка» 
безкоштовне виключно на підставі попередніх заявок. 

Підведення підсумків 
Захист звіту оцінюється журі за наступними критеріями: 
1) довідкові відомості про похід (до 5 балів): 
вид туризму, терміни проведення, нитка маршруту, тривалість у днях 

загальної та активної частини походу, запасний та аварійний варіанти ма-
ршруту, список групи, назва та шифр МКК, яка надала дозвіл на проведен-
ня походу; 

2) відомості про район походу (до 5 балів): 
інформація про географічні особливості району його краєзнавчу цін-

ність та туристсько-рекреаційні можливості (коротко); 
3) графік руху та технічний опис маршруту (до 20 балів): 
інформація про те, яким чином група подолала маршрут походу, які 

застосувала заходи для безпечного здійснення походу, які використовувала 
технічні засоби і прийоми. До опису кожного дня рекомендується включа-
ти дату, день (перший, другий, тощо) активної частини походу, початковий 
та кінцевий пункти денного переходу, а також проміжні пункти (за необ-
хідності), пройдену відстань, перепад висот, чистий ходовий час, метеоро-
логічні умови, перелік локальних перешкод тощо; 

у разі виявлення порушень правил техніки безпеки при проходженні 
маршруту журі може надати до 15 штрафних балів; 

4) опис цікавих екскурсійних об'єктів (до 5 балів); 
5) висновки та рекомендації (до 5 балів); 
6) вимоги до картографічного матеріалу (до 10 балів): 
- оглядова карта, на якій позначається район походу, пункт початку 
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та завершення маршруту, шляхи під'їзду; 
- робоча карта, на яку наноситься заявлений і пройдений маршрут, 

місця ночівель, днювань з позначенням дати, аварійні, запасні та рекомен-
довані варіанти, якщо вони відрізняються від пройдених; 

- схеми подолання складних ділянок маршруту; 
7) вимоги до фотоматеріалів (до 10 балів): 
фотографії мають підтверджувати проходження маршруту всією гру-

пою, давати змогу оцінити дії групи при подоланні перешкод, дотримання 
Правил та забезпечення вимог безпеки, характеризувати природу, природ-
ні перешкоди, історичні пам'ятки району; 

8) чіткість викладання, володіння матеріалом (до 5 балів). 
Переможці визначаються у кожній категорії (ступені) складності з ко-

жного виду туризму окремо. 
Якщо захист звіту набирає менше 55 балів, 1-е місце не присуджується. 

Якщо захист звіту набирає менше 45 балів, 2-е місце не присуджується. 
Якщо захист звіту набирає менше 35 балів, 3-є місце не присуджується. 

Для ступеневих походів Запорізькою областю сума балів, набрана при 
захисті звіту, помножується на підвищувальний коефіцієнт - 1,2. 

Нагородження переможців 
Команди, що посіли І, II, III місця у кожній номінації нагороджуються 

грамотами КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР, призами*, керівники команд - грамотами 
облУОН. 

Фінансування 
Витрати на організацію та проведення заходу несе КЗ «Запорізький 

обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР. 
Витрати на проведення спортивних туристсько-краєзнавчих походів 

несуть організації, що їх проводять. 
Витрати на проїзд та харчування учасників і керівників делегації - за 

рахунок організації, що відряджає делегацію. 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ 

* - за умови фінансування 
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Додаток 2 

До журі обласної туристської 
конференції - захисту звітів про 
туристсько-краєзнавчу подорож 

З а я в к а 

направляє для участі в обласній 
туристській конференції - захисті звітів про туристсько-краєзнавчу подо-
рож 2010-2011 року такі звіти: 

№ 
п/п 

Назва групи 
(повна назва закладу, який 

представляє група) 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

керівника групи 

Вид ту-
ризму 

Категорія 
(ступінь) 

складності 

Район 
проведення 
подорожі 

1. 
2. 

Начальник рай(міск)ВО 
(керівник навчального закладу) ( ) 

(підпис) (прізвище) 
М.П. 
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