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ПОЛОЖЕННЯ
про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму
на 2010 рік
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму (далі - СТ) проводяться з метою
подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу
підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному, гармонійному розвитку
людини, виховання патріотизму і сприяння формуванню здорового способу життя
населення України.
Головні завдання змагань:
• пропаганда та популяризація СТ серед широких верств населення України як
потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування
свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя,
особливо, серед молодого покоління;
• перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів;
• визначення найсильніших команд (спортсменів) України з видів СТ та спортивних
походів за видами СТ;
• виявлення перспективного резерву для формування складу збірних команд України
з видів СТ;
• сприяння підвищенню безпеки змагань та спортивних походів з видів СТ;
• сприяння моніторингу та визначення рейтингу регіонів з розвитку СТ в Україні.
2. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться протягом 2010 року
відповідно до календаря змагань України (табл.№1):
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Таблиця 1
Назва змагань
1

Термін
проведення
2

Місце проведення
3

1. Кубок України зі спортивного туризму (лижний)
2. Чемпіонат України серед юніорів (лижний)
3. Чемпіонат України зі спортивного туризму (лижний)
4. Кубок України серед юніорів у приміщенні (пішохідний)
5. Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму
(гірський, сніжно-льодовий рельєф)
6. Чемпіонат України зі спортивних туристських походів
серед учнівської та студентської молодї" *
7. Всеукраїнські змагання «Карпатські ралі» зі спортивного
туризму (водний)

20-24.01.10
12-16.02
24-28.02
25-28.02

м.Суми
Закарпатська обл.
Ів.-Франк. область
Донецька область

27.02-02.03

АР Крим

8. Чемпіонат України зі спортивного туризму (гірський)

30.04-04.05

9. Чемпіона України «Черемош-2010» зі спортивного туризму
(водний)
10. Кубок України зі спортивного туризму (пішохідний)
11. Кубок України зі спортивного туризму (велосипедний)
12. Всеукраїнські змагання „Срібна регата Побужжя” зі
спортивного туризму (водний)
13. Чемпіонат України зі спортивного туризму (пішохідний)
14. Кубок України зі спортивного туризму (вітрильний)
15. Чемпіонат України серед студентів зі спортивного
туризму (пішохідний) *
16. Чемпіонат України серед юніорів зі спортивного туризму
(пішохідний)
17. Чемпіонат України зі спортивного туризму (вітрильний)
18. Чемпіонат України зі спортивного туризму (спелеологічний)
19. Чемпіонат України зі спортивного туризму «Спортивні
туристські походи» (пішохідний, очний)
20. Кубок України зі спортивного туризму (водний) «Південний
Буг»
21. Чемпіонат України зі спортивного туризму (велосипедний)
22. Чемпіонат України зі спортивного туризму серед юніорів,
(водний)
23. Чемпіонат України зі спортивного туризму серед
студентів (водний) *
24. Кубок зі спортивного туризму серед працівників освіти і
науки України (велосипедний, водний, пішохідний)**
25. Чемпіонат України зі спортивного туризму серед юніорів
(гірський)
26. Чемпіонат зі спортивного туризму серед ветеранів
(пішохідний)
27. Кубок України зі спортивного туризму в приміщенні
(гірський)
28. Чемпіонат України зі спортивних туристських походів
(заочний)

03-08.05
06-09.05
30.05-03.06

суддівство звітів,
м.Київ
Долинський р-н,
Ів.-Франк.область
м.Южноукраїнськ,
Миколаївська обл.
Ів-Франк. обл,
Верховинський р-н
Миколаївська обл.
АР Крим

04-06.06

Миколаївська обл.

25-28.06
27.06-05.07

м.Київ
АР Крим

01-05.07

Київська область

10-15.03
09.04-11.04

16-24.08
01-04.09

Київська область,
Білоцерківський р-н
Донецька область
Хмельницька обл.

04-26.09

АР Крим

06-11.07

09-12-09
15-19.09
15-19.09
15-19.09
25-29.09
05-08.10

с.Сокілець,
Вінницька область
Донецька обл.
Чернівецька
область
Чернівецька
область
Закарпаття
АРК

07-10.10

Рівненська область

11-14.11

Донецька область

Суддівство звітів у м.Києві
13-21.03.2011 року

* та ** - заходи, що фінансуються МОН України та ЦК профспілки працівників освіти і науки
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3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють
Департамент фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Мінсім’ямолодьспорт або
Міністерство) та Федерація спортивного туризму України (далі – Федерація або
ФСТУ).
3.2. Безпосереднє проведення змагань (залежно від місця проведення) покладається на
органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей та
міст Києва і Севастополя, а також головну суддівську колегію (далі – ГСК),
затверджену Федерацією. Головного суддю за поданням Федерації затверджує
Міністерство згідно з регламентом. Змагання проводяться відповідно до Єдиного
календарного плану спортивних заходів України на 2010 рік та згідно з діючими
Правилами змагань зі спортивного туризму (надалі - Правила), що затверджені
Міністерством.
3.3. Відповідальність за дотримання правил безпеки та здоров’я учасників під час
проведення змагань покладається на головного суддю згідно з діючими Правилами
змагань зі спортивного туризму та «Положенням про медичне забезпечення
спортивно-масових заходів» (наказ Мінохорони здоров’я України від 27.10.08, №614
та наказ Мінсім’ямолодьспорт України від 17.11.08, №4557).
3.4. У своїй звітності про проведення змагань ГСК надає ФСТУ звіт головного судді
змагань, Умови проведення змагань (у разі оголошення), заявочні матеріали,
протоколи особистих та командних результатів за видами змагань (дистанціями),
зведені протоколи командних результатів, оціночну відомість роботи суддів, а також
відомість підрахунку очок (за встановленою керівним органом з питань фізичної
культури і спорту методикою).
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
4.1. До участі у чемпіонатах та Кубках України допускаються спортсмени-громадяни
України, які представляють команди Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя.
Спортсмени інших країн допускаються поза конкурсом.
4.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які за віком та спортивною
кваліфікацією, відповідають вимогам Правил змагань зі спортивного туризму в
частині, що стосується класу дистанцій (п.3.3.2).
На змаганнях юнаків та юніорів вік учасників визначається Положенням про змагання.
На змаганнях з водних видів туризму усі учасники повинні вміти плавати, про що
останні засвідчують письмово.
4.3. В залежності від кількості команд з відповідною спортивною кваліфікацією
учасників, змагання можуть проводитись на дистанціях різного класу.
5. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
5.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму,
затвердженими Міністерством 24.04.2008 року.
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5.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого
спорядження несе представник команди або самі учасники.
5.3. Відповідальність за підготовку учасників команд та дотримання вимог правил
безпеки під час змагань несуть представники команд.
6. ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ
6.1. Кубок України зі спортивного туризму (лижний)
6.1.1. Змагання проводяться з 20 до 24 січня у місті Суми, урочище «Токарі».
6.1.2. Склад команди – до 8 осіб: 4 залікових учасників (у т.ч. не менше 1 жінки), 1
суддя і 1 представник команди та 2 запасних учасники. Спортивна кваліфікація
спортсменів учасників Кубку - не нижче І розряду зі спортивного туризму.
6.1.3. 3магання проводяться на дистанціях ІV-V класу:
"Смуга перешкод", "Смуга перешкод (особисто-командна)" та "Лижний маршрут".
6.1.4. Програма змагань:
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 15.00 до 19.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
Відкриття змагань, змагання на дистанціях за порядком,
встановленим ГСК.
Змагання на дистанціях за порядком, встановленим ГСК.
Змагання на дистанціях за порядком, встановленим ГСК.
Нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд
учасників.

6.1.5. Місця команд на дистанції "Смуга перешкод" визначаються за найменшою
сумою часу проходження відповідної дистанції та штрафного часу.
Місця окремих учасників на дистанції "Смуга перешкод (особисто-командна)"
визначаються за найменшою сумою часу проходження дистанції та штрафного часу
окремо серед чоловіків та жінок. Місця команд визначаються за найменшою сумою
результатів 4-х залікових учасників.
6.1.6. Місця команд на дистанції "Лижний маршрут" визначаються за найменшою
сумою штрафного часу та часу проходження швидкісних ділянок.
При рівності результатів перевага надається команді, яка має меншу кількість
штрафних балів.
6.1.7. Місця команд у загальному заліку визначаються за сумою місць, зайнятих ними
на окремих дистанціях. Команди, що не мають повного заліку займають місця після
команд з більш повним заліком. При рівності результатів перевага надається команді,
яка має кращий результат на дистанції "Лижний маршрут".
6.1.8. Додаткова інформація: За додатковою інформацією звертатися до голови
комісії з лижного туризму ФСТУ Колотухи О.В.: e-mail: okolotuh@ukr.net,тел.
050-139-38-95. . З усіх організаційних питань (розміщення, під’їзд) звертатися за тел.
095-579-75-57 (президент Сумської ОФСТ – Зігунов Василь Миколайович).
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6.2. Чемпіонат України серед юніорів (лижний)
6.2.1. Змагання проводяться з 12 до 16 лютого в районі смт. Ясиня Рахівського
району Закарпатсько області
6.2.2. До участі у змаганнях допускаються збірні команди учнів (вихованців)
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і
вищих навчальних закладів I-II р.а. 1993 -1995 року народження. Учасники 1996
року народження допускаються до участі в змаганнях за наявності спеціального
допуску лікарсько-фізкультурного диспансеру. Учасники повинні мати спортивну
кваліфікацію не нижче третього розряду зі спортивного туризму.
Від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя
та Українського державного Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (далі –
Центр туризму) допускається по одній команді.
6.2.3. Склад команди – 7осіб, у тому числі:
• представник команди – 1;
• учасників - 5 (у т.ч. не менше 1 дівчини);
• суддя – 1 (не нижче третьої суддівської категорії).
6.2.4. Змагання проводяться на дистанціях ІІІ класу з двох видів програми:
• «Лижний маршрут» (командні змагання)
• «Смуга перешкод» (командні змагання)
6.2.5. Програма змагань:
12.02.2010
Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до
18.00. Відкриття змагань.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
13-15.02.2010
Змагання на дистанціях за порядком, визначеним ГСК
16.02.2010
Підведення підсумків, нагородження переможців та
урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників.
6.2.6. Результат команди у виді програми визначається за найменшою сумою часу
проходження відповідної дистанції та штрафного часу. Загальнокомандний результат
визначається за кращою сумою місць команди на двох дистанціях змагань. Якщо
сума місць однакова, перевагу має команда, яка посіла краще місце на дистанції
"Лижний маршрут".
Додаткова інформація: Український державний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, тел. – (044)-2380659, 5311998, E-mail: juntur@online.ua
6.3. Чемпіонат України зі спортивного туризму (лижний)
6.3.1. Змагання проводяться з 24 до 28 лютого у селі Яблуниця Івано-Франківської
області.
6.3.2. Склад команди – до 8 осіб: 4 залікових учасників (у т.ч. не менше 1 жінки), 1
суддя і 1 представник команди та 2 запасних учасники. Спортивна кваліфікація
спортсменів учасників чемпіонату - не нижче І розряду зі спортивного туризму.
6.3.3. 3магання проводяться на дистанціях V класу:
"Смуга перешкод (командна)", “Рятувально-транспортувальні роботи” та "Лижний
маршрут".

6.3.4. Програма змагань:
1 день
2 день
3-4 день
5 день
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Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 15.00 до 21.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
Відкриття змагань, змагання на дистанціях за порядком,
встановленим ГСК.
Змагання на дистанціях за порядком, встановленим ГСК.
Нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд
учасників.

6.3.5. Місця команд на дистанціях "Смуга перешкод" та "Рятувально-транспортувальні
роботи” визначаються за найменшою сумою часу проходження відповідної дистанції та
штрафного часу.
6.3.6. Місця команд на дистанції "Лижний маршрут" визначаються за найменшою
сумою штрафного часу та часу проходження швидкісних ділянок.
При рівності результатів перевага надається команді, яка має меншу кількість
штрафних балів.
6.3.7. Місця команд у загальному заліку визначаються сумою місць, зайнятих ними на
окремих дистанціях. Команди, що не мають повного заліку займають місця після
команд з більш повним заліком. При рівності результатів перевага надається команді,
яка має кращий результат на дистанції "Лижний маршрут".
6.3.8. Додаткова інформація: За додатковою інформацією звертатися до голови
комісії з лижного туризму ФСТУ Колотухи О.В.: e-mail: okolotuh@ukr.net, тел.
050-139-38-95. З усіх організаційних питань (розміщення, під’їзд зі станції Татарів або
Ворохти) звертатися за тел. 0342-58-21-56 (заст.головного судді з оргпитань – Косило
Михайло Юрійович).
6.4 Кубок України серед юніорів у приміщенні (пішохідний)
6.4.1. Змагання проводяться з 25 до 28 лютого в м. Донецьку.
6.4.2. До участі у змаганнях допускаються збірні команди учнів (вихованців)
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів I-II рівня акредитації 1993-1995 років народження. Учасники 1996 року
народження (не більше 2 осіб в команді) допускаються до участі в змаганнях за
наявності спеціального допуску лікарсько-фізкультурного диспансеру.
6.4.3. Склад команди –11 осіб, у тому числі: представник команди – 1;
тренер – 1; учасників - 8 (у т.ч. не менше 2 дівчат);
суддя – 1 (не нижче третьої суддівської категорії).
6.4.4. Змагання проводяться на дистанціях ІІ-ІІІ класу з трьох видів програми:
Дистанція «Смуга перешкод» (командні змагання); клас дистанції – ІІІ;
коефіцієнт - 1,5. Склад команди - 6 чоловік (не менше 2 дівчат).
Дистанція «Смуга перешкод» (зв’язки); клас дистанції – II; коефіцієнт - 1,0.
Склад команди - 8 чоловік. Склад учасників зв’язок команда визначає самостійно.
Дистанція «Смуга перешкод» (командні змагання за вибором); коефіцієнт – 1,0.
Склад команди - 6 чоловік (не менше 2 дівчат); на дистанції встановлюється загальний
контрольний час - 18 хвилин.
6.4.5. Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до 30 січня 2010 року
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письмово або факсом за адресою: м. Донецьк, 83048, вул. Челюскінців,189 обласний Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, тел: (062) 311-02-28,
311-48-10.
6.4.6. Результат команди у загальному заліку змагань визначається за найменшою
сумою залікових балів (місце помножується на коефіцієнт), що отримала команда в
усіх видах змагань.
У разі, якщо дві і більше команд наберуть однакову суму балів, перевага
надається команді, що має вищий результат у виді „Смуга перешкод” (командні
змагання).
Команда, що виступила не у всіх видах програми змагань, посідає місце у
загальному заліку після команд, які взяли участь в змаганнях на всіх дистанціях
(мають більш повний залік).
Результат команди (на дистанції „Смуга перешкод” (командні змагання) та
окремої зв’язки на дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки) на дистанції ”Смуга
перешкод” (командні змагання та зв’язки), визначається сумою часу, витраченого на
проходження дистанції та штрафного часу. При рівності результатів перевага
надається команді (зв’язці), що має меншу суму штрафного часу.
Результат команди у змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки)
визначається 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 дівчат.
6.4.7. При однаковій сумі результатів більш високе місце займає команда, що має
більш високе місце четвертої зв'язки, за рівності цього показника - команда, що має
меншу суму штрафного часу всіх зв'язок.
Результат команди на дистанції «Смуга перешкод» (командні змагання за
вибором) визначається різницею балів, отриманих за проходження етапів усіма
учасниками та отриманих ними штрафних балів. Якщо після закінчення контрольного
часу на фініші немає кількох учасників, команда отримує штраф – по 20 балів за
кожного учасника та 20 балів за втрату спорядження.
6.5. Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму
(гірський, сніжно-льодовий рельєф)
6.5.1. Змагання проводяться з 27 лютого до 02 березня в АР Крим в районі
Ангарського перевалу.
6.5.2..Склад команди до 10 чоловік, основний склад - 6 чол. у т. ч. не менше 1
жінки, представник команди – 1 чол., (може бути членом команди), запасні – до 2 чол.,
суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – змагання з гірського туризму).
Спортивна кваліфікація учасників - не нижче ІІ розряду зі спортивного туризму.
6.5.3. Змагання командні, проводяться на дистанції IV класу на сніжнольодовому рельєфі з виду «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні
технічні прийоми».
6.5.4. Для організації суддівської страховки команди під час проходження
мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній
вірьовці діаметром 10–12 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по три
карабіни. Зазначене спорядження повертається командам після закінчення змагань.
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6.5.5. Програма змагань:
1 день
2 день
3 день
4 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 9:00 до 14:00.
Показ дистанцій, нарада ГСК з представниками команд,
жеребкування.
Відкриття змагань, змагання за порядком, встановленим ГСК.
Змагання за порядком, встановленим ГСК
Закінчення змагань, підведення підсумків, нагородження переможців
та урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників.

6.5.6. Результат команди визначається за підсумовуючою (компілятивною)
системою.
6.5.7. Мінімальний перелік спеціального спорядження:
- особисте спорядження на 1 учасника: лавинна стрічка довжиною 12 м з розміткою
через кожен метр, страховочна система, 5 карабінів, 2 “вуси” самостраховки, петля для
вузла “прусик”, каска, спусковий пристрій, кішки, льодоруб.
- командне спорядження: 3 вірьовки довжиною не менше 40 м кожна, допоміжна
вірьовка довжиною 60 метрів або дві вірьовки довжиною по 30 м, лавинна лопата,
компас, медична аптечка.
6.5.8. Додаткова інформація: E-mail: s-g-i@i.ua, Ільїних С.Г. Тел. 0652 702199.
Умови проведення змагань будуть доведені до команд, що подали попередні
заявки.
6.6. Чемпіонат України зі спортивних туристських походів
серед учнівської та студентської молоді " *
6.6.1. За окремим положенням МОН України.
6.7. Всеукраїнські змагання “Карпатські ралі”
зі спортивного туризму (водний)
6.7.1. Змагання проводяться з 09 по 11 квітня, місце проведення — річки Свіча та
Мізунка в районі селища Вигода Долинського району Івано-Франківської області.
6.7.2. Комплексна дистанція III-ІV класу: «Спринт» з елементами слалому та «Ралі» з
виконанням спеціальних завдань за умовами, що затверджуються Федерацією. Умови
надсилаються додатково ФСТ, що надіслали попередню заявку.
Змагання на дистанції «Спринт» проводяться на річці Мізунка та складаються з однієї
спроби.
6.7.3. Змагання особисто-командні, залік проводиться у кожному класі суден окремо.
6.7.4. Склад команди — 12 осіб: екіпаж 4-місного катамарану — 4; екіпаж 2-місного
катамарану - 2; екіпаж каяка - 1; запасні учасники - 2, суддя (не нижче 2 кат.) – 2 та
тренер–представник 1.
Кожний спортсмен бере участь у змаганнях тільки в одному класі суден та екіпажі.
При відсутності одного з класів суден команда вважається як команда з неповним
складом.
6.7.5. При наявності більш 6 жіночих екіпажів в одному класі суден проводиться
окремий залік для жіночих екіпажів.
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6.7.6. Програма змагань:
1 день
2 день
3 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 16-00 до 19-00.
Нарада ГСК з представниками команд.
10-00 відкриття змагань, проведення змагань за встановленим ГСК
розкладом.
Змагання за встановленим ГСК розкладом.
15-00 нагородження переможців. Закриття змагань, здача наметових
майданчиків від’їзд учасників.

6.7.7. Визначення результатів
Результати екіпажів у «спринті» та «ралі» визначаються окремо у кожному класі
суден за відносним результатом згідно з діючими Правилами.
При рівності результатів у «спринті» перевага надається екіпажу, який має меншу
суму штрафів, далі – який стартував раніше. У «ралі» - тому, який стартував раніше.
Місце в особистому заліку серед екіпажів на комплексній дистанції визначається
окремо у кожному класі суден за сумою відносних результатів екіпажів у «спринті» та
«ралі». При рівності результатів перевага надається екіпажу, який має вище місце у
«спринті», потім - кращий результат в «ралі».
Загальний командний залік змагань визначається за найменшою сумою місць, що
посіла команда на дистанціях «спринт» та «ралі». У разі рівності цієї суми перевага
надається тій команді, яка має більше вищих особистих місць екіпажів серед всіх
класів суден на комплексній дистанції, далі - яка має вище місце у «спринті».
Команди, які не мають повного складу, та команди, що не брали участі або не
показали результату у змаганнях на якійсь з дистанцій, вважаються неповними і
посідають місця після команд, що мають більшу кількість заліків. При рівності місць у
загальному заліку серед неповних команд перевага надається команді, що має більше
вищих місць екіпажів серед всіх класів суден. При рівності вищих місць перевага
надається команді, яка має вище місце у «спринті».
6.7.8. Додаткова інформація: за тел. (0322)76-47-49, (044)531-90-28.
6.8. Чемпіонат України зі спортивного туризму (гірський)
6.8.1. Змагання проводяться з 30 квітня по 04 травня 2010 року в м.
Южноукраїнськ Миколаївської області.
6.8.2. У змаганнях беруть участь спортсмени, які спеціалізуються в гірському,
спелеологічному туризмі, альпінізмі та скелелазінні.
6.8.3. Склад команди до 10 чоловік, основний склад команди 6 чол. у т. ч. не
менше 1 жінки, запасні – до 2 чол., представник команди – 1 чол., (може бути членом
команди), 1 суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – змагання з гірського туризму).
Кваліфікація спортсменів не нижче відповідної до вимог Правил до дистанцій
V класу.
Вік учасників – не молодше 17 років. За спецдопуском медичного закладу
можуть бути допущені учасники віком 16 років.
6.8.4. Змагання особисто-командні проводяться на дистанціях V класу на
скельному рельєфі з видів програм:
- «Гірські перешкоди» – командні з подоланням частини дистанції окремими
зв’язками;
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- «Рятувальні технічні прийоми» – командні з подоланням частини дистанції
окремими зв’язками;
- «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» –
змагання зв'язок.
- «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» –
особисті змагання серед чоловіків та жінок.
6.8.5. Програма змагань:
1 день
Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до 16-00. Показ
дистанцій. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування
2-4 день Відкриття змагань, змагання з видів за порядком, встановленим ГСК
5 день
Заключна частина змагань, підведення підсумків, нагородження
переможців, урочисте закриття змагань, від’їзд учасників
6.8.6. Для організації суддівської страховки команди під час проходження
мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній
вірьовці діаметром не менше 10 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по
три карабіни, які повертаються командам після закінчення змагань.
6.8.7. Результати змагань на окремих дистанціях визначаються за бонусною
системою відповідно до п. 3.15.8.2 Правил та умов.
Результат команди у загальному заліку визначається за сумою місць команди на
всіх дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим
результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми» далі за пріоритетом «Гірські
перешкоди» (командні змагання, після них – змагання зв'язок).
В особистих змаганнях командний залік визначається за сумою результатів 6-ох
учасників, у т.ч. не менше 1 жіночого. При рівності результатів вище місце посідає
команда, в якої кращий жіночий результат.
У виді програми «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні
прийоми» – змагання зв'язок результат визначається за сумою результатів чоловічої та
змішаної зв’язки, при рівності результатів вище місце посідає команда, в якої кращий
результат змішаної зв’язки.
6.8.8. Додаткова інформація: e-mail: nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14 – Козій
Віктор Георгійович.
6.9. Чемпіонат України «Черемош-2010» зі спортивного туризму (водний)
6.9.1. Змагання проводяться з 03 до 08 травня у Верховинському районі ІваноФранківської області на річці Чорний Черемош від с. Топільча до с. Красник.
Змагання особисто –командні.
6.9.2. Склад команди: 14 осіб, у тому числі: тренер - 1; екіпаж 4-місного катамарану
(С-4) – 4 учасники; екіпаж 2-місного катамарану (С-2) - 2; екіпаж 2-місної байдарки
(К-2) - 2; екіпаж каяка (К-1) - 1; запасні учасники - 2; суддя (не нижче 2-ї кат.) – 2 .
Кожний спортсмен бере участь в змаганнях тільки в одному класі суден, екіпажі.
При відсутності судді або одного з класів суден делегація вважається з неповним
складом.
Особистий залік проводиться серед екіпажів залікового складу делегації.
При наявності більше ніж 6 жіночих екіпажів в одному класі суден проводиться
окремий особисто-загальний залік.
6.9.3. Змагання проводяться для усіх класів суден на дистанціях ІV-V класу: особистокомандні - на комплексній дистанції («слалом», «ралі» та «спринт»); команднi
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дистанції «естафета» та «командний слалом», на яких можуть бути введені
етапи виконання прийомів безпеки (за окремими умовами, що затверджені ФСТУ та
надсилаються додатково ОФСТ, що надіслали попередню заявку).
6.9.4. Програма змагань:
1-й день Розміщення команд. Робота мандатної комісії з 15-00 до 20-00.
Нарада ГСК з представниками команд
2-й день 11-00 урочисте відкриття змагань. Старт «ралі»
3-й день Змагання у «слаломі» та «спринті», за порядком, встановленим ГСК
4-й день Змагання у «слаломі» та «спринті», за порядком, встановленим ГСК
5-й день Змагання в «естафеті»
6-й день Нагородження переможців та урочисте закриття змагань.
Здача наметових майданчиків, від’їзд учасників
6.9.5. Визначення результатів:
Результати екіпажів у «слаломі» визначається за пп. 3.16.14.3 та 3.16.14.4 діючих
Правил окремо у кожному класі суден.
Результати екіпажів у «спринті» та «ралі» визначаються окремо у кожному класі
суден.
При рівності результатів перевага надається екіпажу, який має кращий результат у
спецзавданні, далі - тому, який стартував раніше.
Місце у заліку серед екіпажів на комплексній дистанції визначається окремо у
кожному класі суден за сумою відносних результатів екіпажів у «ралі», «спринті»
та «слаломі». При рівності результатів перевага надається екіпажу, що має меншу
суму штрафів у заліковій спробі у «слаломі», потім - кращий результат у «слаломі».
Результат команди на комплексній дистанції визначається за найменшою сумою
місць залікових екіпажів в усіх класах суден.
Результат команди на дистанції «командного слалому» визначається за найменшою
сумою відносних результатів екіпажів в усіх класах суден та відносному результату
команди у «командному слаломі».
При рівності результатів перевага надається командi, яка має найменшу суму
штрафiв всiх екiпажiв на дистанції «командного слалому», далі – що стартувала
раніше.
Загальний командний залік змагань визначається за найменшою сумою місць, що
посіла команда на дистанціях: «командний слалом», "слалом", "спринт", "ралі" та
«естафета».
У разі рівності цієї суми перевага надається тій команді, що посіла вище місце
на дистанції "командний слалом".
Команди, які не мають повного складу, та команди, що не брали участі на
якійсь з дистанцій, вважаються неповними і посідають місця після тих, що мають
більшу кількість заліків.
При рівності місць у загальному заліку серед неповних команд перевага
надається команді, що має більше вищих місць екіпажів серед всіх класів суден.
При рівності вищих місць перевага надається команді, яка має вище місце на дистанції
«командний слалом», потім – "слалом ".
6.9.6. При розгляді протестів щодо можливих порушень Правил чи Положення про
змагання можуть розглядатися відео та фотоматеріали проходження дистанції з
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обов’язковою фіксацією на зображенні часу зйомки, який повинен
синхронізований з суддівським часом на цій дистанції;
6.9.7. Додаткова інформація: довідки за тел.: 050-19-444-31; 044-531-90-28

бути

6.10. Кубок України зі спортивного туризму (пішохідний)
6.10.1. Змагання проводяться з 6 до 9 травня біля села Грушівка Первомайського
району Миколаївської області. Розміщення учасників проводиться в польових умовах.
6.10.2. Склад команди – до 8 осіб: 6 залікових учасників (у т.ч. не менше 2 жінок),
та 2 запасних учасники, 1 суддя і 1 представник команди.
Спортивна кваліфікація – не нижче І розряду.
6.10.3.
3магання проводяться на дистанціях V класу: "Смуга перешкод"
(командна), “Рятувальні роботи” та "Крос-похід".
6.10.4. Програма змагань:
1 день
2 день
3 день
4 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 15.00 до 19.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
Відкриття змагань, змагання на дистанціях за порядком,
встановленим ГСК.
Змагання на дистанціях за порядком, встановленим ГСК.
Змагання
на
дистанціях
за
порядком,
встановленим
ГСК.Нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд
учасників.

6.10.5. Перелік спеціального спорядження команда визначає самостійно, виходячи з
Умов дистанцій, які будуть повідомлені завчасно.
6.10.6. Місця команд на всіх дистанціях визначаються згідно з Правилами змагань зі
спортивного туризму.
При рівності результатів перевага надається команді, яка має меншу кількість
штрафних балів.
Місця команд у загальному заліку визначаються за найменшою сумою місць, зайнятих
ними на окремих дистанціях. Команди, що не мають повного заліку посідають місця
після команд з більш повним заліком. При рівності результатів перевага надається
команді, яка має кращий результат на дистанції "Крос-похід".
6.10.6.Додаткова інформація: За додатковою інформацією звертатися до Трощенка
В.О.: e-mail: trovlad@rambler.ru,тел. 094-94-37-917.
6.11. Кубок України зі спортивного туризму (велосипедний)
6.11.1. Змагання проводяться з 30 травня по 3 червня в АР Крим, Алуштинський
район, біля гірського озера, що над с. Виноградне або в СОЦ «Студентський» НТУ
«ХПІ». Схема під’їзду до місця проживання буде надіслана командам після подачі
попередньої заявки до 01.05.2010.
6.11.2. Змагання особисто-командні. Склад команди – до 8 чол., у тому числі:
представник команди – 1 чол. (може бути учасником); основний склад команди – 4 чол.
будь якої статі; запасні учасники – до 2 чол. (можуть брати участь у змаганнях
особистої першості); суддя – 1 чол. (не нижче ІІІ-ої суддівської категорії).
6.11.3. Змагання проводяться на дистанціях IV-V класу:
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- «Комплексна дистанція» («Фігурне водіння» + «Тріал» + «Велокрос»),
особисто-командний залік;
- «Велоралі», командний залік
6.11.4. Програма змагань:
1 день – Заїзд та розміщення команд, робота мандатної комісії до 18.00 Нарада ГСК з
представниками команд, жеребкування 18.00
2 день – 10.00. Відкриття змагань. Змагання за програмою, визначеною ГСК.
3 день – Змагання за програмою, визначеною ГСК.
4 день – Змагання за програмою, визначеною ГСК.
5 день – Підведення підсумків, нагородження переможців та урочисте закриття
змагань. Від’їзд учасників.
6.11.5. Місце команди у загальному заліку визначається за найменшою сумою місць на
двох дистанціях. При однаковій сумі місць перевага надається команді з кращим
результатом на дистанції «Велоралі».
6.11.6. Додаткова інформація: E-mail: bosolap@rambler.ru,
тел.: 095-027-81-93, 097-032-26-44
6.12. Всеукраїнські змагання „Срібна регата Побужжя”
зі спортивного туризму (водний)
6.12.1. Змагання проводяться з 04 до 06 червня на річці Південний Буг у с. Мигії,
Первомайського району Миколаївської області (територія Національного парку
"Бузський Гард, пороги «Верхні Мигії» та «Інтеграл»).
6.12.2 Змагання особисто-командні, залік проводиться окремо у класах суден.
6.12.3. Склад команди — 14 осіб, у тому числі: тренер — 1 (може бути учасником);
екіпаж 4-місного катамарану — 4; екіпаж 2-місного катамарану — 2; екіпаж
2-місної байдарки — 2; екіпаж каяка — 1; запасні учасники — 2; суддя (не ниче 2-ї категорії.) — 2.
При відсутності одного з класів суден команда вважається з неповним складом.
Кожний спортсмен бере участь в змаганнях тільки в одному класі суден, екіпажі.
6.12.4. Змагання проводяться для усіх класів суден на дистанціях ІІІ-ІV класу:
«естафета» та «командний слалом» — командні; «слалом» і «спринт» (комплексна
дистанція) — особисто-командні, на дистанціях можуть бути введені етапи з
виконанням спеціальних завдань за умовами, що затверджуються Федерацією.
Умови надсилаються додатково до ОФСТ, що надіслали попередню заявку.
Змагання у «слаломі» та «спринті» проводяться одночасно для різних класів суден за
розкладом, встановленим ГСК.
6.12.5. Програма змагань.
1-й день
2-й день
3-й день

Робота мандатної комісії з 15-00 до 20-00. Нарада ГСК з
представниками команд
10- 00 відкриття змагань. Старти на дистанціях «слалом» та
«спринт» за порядком, встановленим ГСК
Змагання на дистанції «естафета»; закриття змагань, здача
наметових майданчиків, від’їзд учасників

6.12.6. Результат екіпажу у «слаломі» визначається за пп. 3.16.14.3 та .16.14.4 діючих
Правил.
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Результати
екіпажів у «спринті» визначаються у кожному класі суден
відповідно до відносного результату.
При однаковому результаті перевага надається екіпажу, що стартував раніше.
Результати команд на дистанції «естафета» враховуються тільки в командному
заліку (п. 3.16.14.9)
Місця в особистому заліку екіпажів у комплексній дистанції визначаються
окремо в кожному класі суден за сумою відносних результатів екіпажів у «спринті»
та «слаломі». При рівності результатів перевага надається екіпажу, що має меншу
суму штрафів у заліковій спробі у «слаломі», потім — вище місце у «слаломі».
Результат команди на дистанції «командного слалома» визначається за найменшою
сумою сумою відносних результатів екіпажів в усіх класах суден.
При рівності результатів перевага надається командi, що має найменшу суму штрафiв
всiх екiпажiв на дистанції «командного слалома».
6.12.7. Загальний командний залік змагань визначається найменшою сумою місць,
що посіла команда на дистанціях: «командному слаломі», "слаломі", "спринті"
та «естафеті».
У разі рівності цієї суми перевага надається тій команді, що має більше вищих
особистих місць екіпажів серед всіх класів суден на комплексній дистанції, далі — яка
має вище місце у «командному слаломі».
Команди, що не мають повного складу та команди, що не брали участі на
якійсь дистанції, вважаються неповними і посідають місця у «слаломі», «спринті» та в
загальному заліку після тих, що мають більшу кількість заліків.
При рівності місць у загальному заліку серед неповних команд перевага
надається команді, що має більше вищих місць на дистанціях, при рівності
вищих місць перевага надається команді, що має краще місце у «слаломі».
6.12.8. Додаткова інформація:
Розміщення табору команди на території Національного парку платне.
Довідки за тел.:050-19-444-31; 044-531-90-28
6.13. Чемпіонат України зі спортивного туризму (пішохідний)
6.13.1. Змагання проводяться з 25 до 28 червня у м.Києві. Розміщення учасників
проводиться в польових умовах.
6.13.2. Склад команди – до 8 осіб: 6 залікових учасників (у т.ч. не менше 1 жінки), та
2 запасних учасники, 1 суддя і 1 представник команди.
6.13.3. 3магання проводяться на дистанціях V класу: "Смуга перешкод" (командна),
“Рятувальні роботи” та "Крос-похід".
6.13.4. Програма змагань:
1 день
2 день
3-4 день
4 день
(вечір)

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 15.00 до 19.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
Відкриття змагань, змагання на дистанціях за порядком,
встановленим ГСК.
Змагання на дистанціях за порядком, встановленим ГСК.
Нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд
учасників.

6.13.5. Місця команд на всіх дистанціях визначаються згідно з Правилами змагань зі
спортивного туризму.
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При
рівності
результатів
перевага надається команді, що має меншу
кількість штрафних балів.
6.13.6. Місця команд у загальному заліку визначаються за найменшою сумою місць,
зайнятих ними на окремих дистанціях. Команди, що не мають повного заліку посідають
місця після команд з більш повним заліком. При рівності результатів перевага надається
команді, що має кращий результат на дистанції "Рятувальні роботи".
6.13.7.Додаткова інформація: За додатковою інформацією звертатися до
Трощенка В.О.: e-mail: trovlad@rambler.ru,тел. 094-94-37-917.
6.14. Кубок України зі спортивного туризму (вітрильний)
6.14.1. Змагання проводяться з 27 червня до 5 липня на Західному узбережжі Криму
між селищами Стерегуще та Поповка. Місце збору команд визначається додатково.
Учасники усі дні змагань проживають у польових умовах.
6.14.2. До змагань допускаються команди, капітани яких мають судновий квиток (або
свідоцтво спортивного судна) та вимірювальне свідоцтво. Склад команди (екіпажу) не
може бути менше ніж 2 учасники, та перевищувати максимальну пасажиромісткість,
яка встановлена у судових документах. Усі учасники (члени екіпажів) повинні мати
оформлений, у відповідності до Правил змагань, спортивний розряд. Склад команди
(екіпажу) не може змінюватися впродовж змагань. Кількість команд від регіону не
обмежується.
6.14.3 У разі необхідності при першому старті капітани команд-чемпіонів України
2009 р. в найбільшому класі, а у випадку їхньої відсутності - призери, приймають
(додатково до членів екіпажів) на борт представників ГСК.
Обов’язкова умова: На борту кожного судна під час походу-ралі повинен
знаходитись мобільний телефон.
6.14.4. Змагання проводяться на трьох дистанціях ІV – V класу: “Похід ралі”,
“Трикутник”, “Рятувальні роботи”.
6.14.5. Програма змагань:
1 день Заїзд та розміщення команд. Робота мірильної та мандатної комісій з
14.00 до 18.00. Нарада ГСК з представниками команд. Відкриття змагань
2 день Проведення підготовчого етапу за маршрутом Стерегуще-ПортовеСтерегуще.
3 день Старти на дистанції “Рятувальні роботи”.
4 день Старт першого етапу дистанції “Похід-ралі”: Стерегуще – Міжводне
5 день
6 день
7 день

2 етап: Міжводне – Оленівка
Резервний день
3 етап: Оленівка – Поповка
8 день Старти на дистанції “Трикутник”.
9 день Старти на дистанції “Трикутник”. Підведення підсумків, нагородження
переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників.
6.14.6. Визначення зайнятих місць проводиться в кожному класі окремо з
застосуванням гандикапу МАРІНС:
- на дистанції “Похід-ралі” – по мінімуму суми відносного виправленого часу;
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- на дистанції “Трикутник” – по мінімуму суми місць у гонках; при
рівності цієї суми – по мінімуму суми відносного виправленого часу. Місця у
гонках визначаються за мінімумом виправленого часу;
- на дистанції “Рятувальні роботи” – по мінімуму суми відносного виправленого
часу;
- у загальному заліку змагань - по мінімуму суми місць на дистанціях. При рівності
суми місць перевага віддається командам, що показали кращі результати у походіралі.
6.14.7. Особливі умови: у випадку недостатньої кількості суден у класі (менш 5
екіпажів), може бути проведено об'єднання суден суміжних класів в один умовний
клас.
6.14.8.Додаткова інформація: За додатковою інформацією звертатися до голови
комісії з вітрильного туризму ФСТУ Підтуркіна Д.Г.: e-mail: dbor1@yandex.ru,
тел. 067-447-21-61.
6.15. Чемпіонат України серед студентів зі спортивного туризму (пішохідний)
6.15.1. Змагання проводяться за окремим положенням МОН України з 1 до 5 липня в
Білоцерківському районі Київської області.
6.16. Чемпіонат України серед юніорів зі спортивного туризму (пішохідний)
6.16.1. Змагання проводяться з 6 до 11 липня 2010 р. в Білоцерківському районі
Київської області
6.16.2. До участі у змаганнях допускаються збірні команди учнів (вихованців)
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і
вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації 1993-1994 років народження.
Учасники 1995 року народження допускаються до участі в змаганнях за наявності
спеціального допуску лікарсько-фізкультурного диспансеру. Учасники повинні
мати спортивну кваліфікацію не нижче другого розряду зі спортивного туризму.
Від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя та
Центру туризму допускається по одній команді.
6.16.3. Склад команди –11 осіб, у тому числі:
представник команди – 1;
тренер – 1;
учасників - 8 (у т.ч. не менше 3 дівчат);
суддя – 1 (не нижче третьої суддівської категорії).
9.26.4. Змагання проводяться на дистанціях ІІІ-ІV класу з трьох видів програми:
- «Смуга перешкод» (командні змагання)
- «Крос-похід» (командні змагання)
- «Смуга перешкод» (особисто-командні)
6.16.4. Програма змагань:
6.07.2010
Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до
18.00. Відкриття змагань, показ дистанцій
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
7-10.7.2010
Змагання на дистанціях за порядком, визначеним ГСК
11.07.2010
Підведення підсумків, нагородження переможців та
урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників.
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6.16.5. Загальнокомандний результат визначається за кращою сумою місць
команди на трьох дистанціях змагань. Якщо сума місць однакова, перевагу має
команда, яка посіла краще місце на дистанції «Крос-похід».
Команди, що посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку та в окремих видах
програми змагань, нагороджуються дипломами Центру туризму та медалями.
Учасники команд, що посіли 1-3 місця в окремих видах програми та в
загальнокомандному заліку, нагороджуються дипломами Центру туризму та
медалями.
Тренери команд, що посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку та в окремих
видах програми, нагороджуються грамотами Федерації та грамотами і медалями
Центру туризму.
6.16.6. Додаткова інформація: Український державний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, тел. – (044)-2380659, 5311998, E-mail: juntur@online.ua
6.17. Чемпіонат України зі спортивного туризму (вітрильний)
6.17.1. Змагання проводяться з 16 до 24 серпня у південно-західній частині акваторії
Азовського моря. Місце збору команд - Арабатська Стрілка, район північної околиці
с.Генічеська Горка (4-5 км на південь від протоки Тонка).
6.17.2. До змагань допускаються команди, капітани яких мають судновий квиток (або
свідоцтво спортивного судна) та вимірювальне свідоцтво.
Склад команди (екіпажу) не може бути менше ніж 2 учасники, та перевищувати
максимальну пасажиромісткість, яка встановлена у судових документах.
Усі учасники (члени екіпажів) повинні мати оформлений, у відповідності до Правил
змагань, спортивний розряд.
Склад команди (екіпажу) не може змінюватися впродовж змагань.
Кількість команд від регіону не обмежується, кожний екіпаж представляє свій регіон
(обласну або міську ФСТ).
6.17.3 У разі необхідності при першому старті капітани команд-чемпіонів України
2009 в найбільшому класі, а у випадку їхньої відсутності - призери, приймають
(додатково до членів екіпажів) на борт представників ГСК. При наступних стартах
капітани суден, що належать до найбільшого класу, за вказівкою ГСК приймають
додатково на борт представників ГСК.
Обов’язкова умова: На борту кожного судна під час походу-ралі повинен
знаходитись мобільний телефон.
6.17.4. Змагання проводяться на трьох дистанція ІV – V класу: “Похід ралі”,
“Трикутник”, “Орієнтування”.
6.17.5. Програма змагань:
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7-8 дні

Заїзд та розміщення команд. Робота мандатної комісії з 14.00 до 18.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
Відкриття змагань. Старт дистанції “Похід-ралі” за маршрутом:
наметовий табір – південна околиця с. Стрілкове (місце ночівлі – м/н).
Другий день „Походу-ралі”: м/н – ур.Рожкова
Третій день „Походу-ралі”: м/н – с.Каменське
Четвертий день „Походу-ралі”: м/н – с.Мисове
П’ятий день „Походу-ралі”: м/н – с.Нижнєзаморське
Старти на дистанціях “Трикутник”, “Орієнтування”

9 день
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Підведення
підсумків, нагородження переможців, урочисте
закриття змагань. Від’їзд учасників

6.17.6. Визначення місця екіпажу проводиться в кожному класі суден окремо з
застосуванням гандикапу:
- на дистанції “Похід-ралі” – по мінімуму суми відносного виправленого часу;
- на дистанції “Трикутник” – по мінімуму суми місць у гонках; при рівності цієї суми –
по мінімуму суми відносного виправленого часу. Місця у гонках визначаються за
мінімумом виправленого часу;
- на дистанції “Орієнтування” – по мінімуму суми виправленого часу;
Результат команди у загальному заліку змагань визначається за найменшою сумою
місць на дистанціях. При рівності суми місць перевага віддається командам, що
показали кращі результати у поході-ралі.
6.17.7. Особливі умови: у випадку недостатньої кількості суден у класі (менше 5
екіпажів), може бути проведено об'єднання суден суміжних класів в один умовний
клас.
6.17.8.Додаткова інформація: у Донецьку: 067-95-75-345; 066-198-46-43;
у Києві: E-mail: fstu@optima.com.ua,
тел. 044-531-90-28, 050-682-94-79;
6.18. Чемпіонат України зі спортивного туризму (спелеологічний)
6.18.1. Чемпіонат проводиться з 01 до 04 вересня в м.Кам`янець-Подільському,
Хмельницької області.
6.18.2. Склад команди - до 10 осіб, у тому числі: представник - 1, основний склад
команди 6 осіб, у т.ч. не менше 1 жінки, запасні– 2. Суддя від команди повинен мати
каску, зблоковану систему, спусковий пристрій, 3 карабіни.
6.18.4. Змагання особисто-командні, проводяться на дистанціях четвертого класу:
- спелеотуристська смуга перешкод на скельному рельєфі – командні змагання
(6 учасників);
- спелеотуристська смуга перешкод на скельному рельєфі – особисто-командні
змагання (4 учасники).
Окремий залік серед жінок та чоловіків не проводиться.
6.18.5. Змагання проводяться за заданим маршрутом, з вільним вибором тактики
проходження дистанції.
6.18.6. При проходженні обох дистанцій можливе застосування техніки СРТ (техніка
роботи на одній вірьовці).
6.18.7. Програма змагань:
1 вересня
Заїзд та розміщення команд. Робота мандатної комісії – до 18.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
2Урочисте відкриття змагань, показ дистанцій.
3 вересня
Змагання на дистанціях, за порядком, встановленим ГСК
4 вересня.
Підведення підсумків, нагородження, закриття. Роз’їзд.
6.18.9. В командних змаганнях на смузі перешкод місце команди визначається сумою
часу на проходження дистанції та штрафів. Краще місце займають команди, що мають
менший сумарний результат. При рівності результатів перевага віддається команді, що
має меншу суму штрафу.
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6.18.11. Місце учасника в особистих змаганнях визначається сумою часу на
проходження дистанції та штрафів. При рівності результатів перевага віддається
учасникам, що мають меншу суму штрафу.
6.18.10. Місце команди в особисто-командних змаганнях на смузі перешкод
визначається по сумі місць, які зайняли три залікових учасники команди. При рівності
результатів перевага віддається команді, учасник якої має абсолютно кращий
результат. Місця команд, які мають залік по двох та менше учасниках, розподіляються
після команд з повним заліком.
6.18.8. Загальнокомандний результат визначається за найменшою сумою місць, що
посіла команда на двох дистанціях. При рівності суми місць перевага надається
команді з кращим показником у командних змаганнях на спелеотуристській смузі
перешкод. Місця команд, які отримали залік тільки на одній з дистанцій,
розподіляються після команд з повним заліком.
6.18.9. Додаткова інформація: (0352) 252569 або e-mail: office@tourclub.te.ua
6.19. Чемпіонат України зі спортивного туризму
“Спортивні туристські походи” (пішохідний, очний)
6.19.1. Змагання проводяться з 10 до 24 вересня на території
Республіки Крим.
6.19.2. У змаганнях беруть участь спортсмени, які спеціалізуються в
пішохідному, гірському та лижному туризмі.
6.19.3. Змагання командні. Склад команди – 8 чол.: представник
команди – 1 чол. (може бути учасником), основний склад команди – 6
чол. (у т.ч. не менше 1 особи протилежної статі), суддя – 1 чол.
(досвід участі в походах не менше II категорії складності (далі – к.с.).
6.19.4. Програма змагань:
1 день - Заїзд учасників змагань . Робота мандатної комісії з
12.00 до 18.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування,
відкриття змагань
2-14
Змагання на дистанції крос-похід
день
15 день Підведення підсумків, нагородження переможців,
урочисте закриття змагань, від’їзд учасників.
6.19.5. Змагання проводяться на дистанції V класу „Крос-похід”, що
відповідає проходженню маршруту 3 к. с. (190 км за 10 днів) та
подоланню додатково 7 технічних етапів.
Результат команди визначається за найменшою сумою штрафних
балів на технічних етапах. Результат отримують команди, що в
повному складі пройшли маршрут 3 к. с. та відзвітувались у виїзній
МКК (про що отримають довідки про участь у поході). Випуск групи
на маршрут може відбуватися як в МКК за місцем проживання, так і в
виїзній МКК під час проходження мандатної комісії.
6.19.6. Умови змагань будуть надіслані до 10 серпня командам, які
подали попередні заявки про участь у змаганнях, нитку маршруту
буде повідомлено за 5 днів до початку змагань .
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6.19.7. Додаткова інформація:
За додатковою інформацією звертатися до Трощенка В.О.: e-mail: trovlad@rambler.ru,
тел. 094-94-37-917.
6.20. Кубок України зі спортивного туризму (водний) „Південний Буг”
6.20.1. Змагання проводяться з 09 до 12 вересня на р. Південний Буг в районі
с. Сокілець, Вінницької області.
6.20.2 Змагання особисто-командні, залік проводиться окремо у всіх класах суден.
Змагання проводяться для усіх класів суден дистанції ІІІ-ІV класу: особистокомандні - на комплексній дистанції («слалом», «ралі» та «спринт»); командна
дистанція «командний слалом», на якій можуть бути введені етапи з виконанням
спеціальних завдань за умовами, що затверджуються Федерацією.
Умови надсилаються додатково ОФСТ, що надіслали попередню заявку.
6.20.3. Склад команди 13 осіб, у тому числі: тренер — 1 (може бути учасником
змагань); екіпаж 4-місного катамарану — 4; екіпаж 2-місного катамарану — 2;
екіпаж каяка — 1; екіпаж байдарки — 2 ; запасні учасники — 2 ; суддя —2.
6.20.4. При відсутності судді або одного з класів суден команда, при підведенні
загального заліку, вважається з неповним складом.
Кожний спортсмен бере участь у змаганнях тільки в одному класі суден, екіпажі.
6.20.6. Програма змагань.
1-й
день
2-й
день
3-й
день
4-й
день

Заїзд учасників, робота мандатної комісії з 15-00 до 20-00
Нарада ГСК з представниками команд
Урочисте відкриття змагань — 11-00
Змагання у «слаломі»
Змагання у «ралі».
Змагання у «спринті».
Нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Здача
наметових майданчиків та від’їзд учасників

6.20.7. Результати екіпажів у «слаломі» визначаються за пп. 3.16.14.3 та 3.16.14.4
діючих Правил. Результати екіпажів у «спринті» та "ралі" визначаються в кожному
класі суден. При однаковому результаті перевага надається екіпажу, що стартував
раніше.
6.20.8. Місця в особистому заліку серед екіпажів на комплексній дистанції
визначаються окремо в кожному класі суден за сумою відносних результатів у
«спринті», "ралі" та «слаломі». При рівності результатів перевага надається екіпажу,
який має меншу суму штрафів у заліковій спробі у «слаломі», потім — вище місце
у «слаломі».
6.20.9. Загальний командний залік змагань визначається за найменшою сумою місць
всіх залікових екіпажів для всіх типів суден на всіх дистанціях (п. 3.16.14.8 Правил). У
разі рівності цієї суми перевага віддається тій команді, яка має більше вищих місць,
далі — яка має найкращий результат у «командному слаломі».
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6.20.10. Команди, які не мають повного складу та команди, що не брали участі на
якійсь дистанції або не отримали результат, вважаються неповними і посідають місця
у «слаломі», «спринті» та в загальному заліку після тих, що мають більшу кількість
заліків.
При рівності місць у загальному заліку серед неповних команд перевага надається
команді, яка має більше вищих місць на дистанціях, при рівності вищих місць
перевага надається команді, яка має краще місце у «командному слаломі».
6.20.11. Додаткова інформація: Довідки за тел.:050-19-444-31.
6.21. Чемпіонат України (велосипедний)
6.21.1. Змагання проводяться з 15 по 19 вересня в с.м.т. Широке, передмістя Донецька.
Проїзд від залізничного вокзалу маршрутним таксі № 35Б до запруди «Кірша» або
своїм ходом до виїзду з Донецька по трасі на Маріуполь.
Розміщення учасників проводиться в польових умовах.
6.21.2. Змагання особисто-командні. Склад команди до 8 осіб: представник команди
(тренер) – 1 чол. (може бути учасником), основний склад команди – 4 чол. (незалежно
від статі); запасні учасники – до 2-х чол..; суддя – 1 чол. (не нижче ІІІ суддівської
категорії).
6.21.3. Змагання проводяться на дистанціях IV-V класу:
- „Комплексна дистанція” (дистанція „Фігурне водіння” + „Тріал” + „Крос”) –
особисто-командні змагання;
- „Велоралі" – командні змагання.
6.21.4. Програма змагань:

2 день

Заїзд та розміщення команд, робота мандатної комісії до 18.00.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування 18.00.
10.00. відкриття змагань. Змагання за програмою, визначеною ГСК.

3 день

Змагання за програмою, визначеною ГСК

4 день

Змагання за програмою, визначеною ГСК

5 день

Підведення підсумків, нагородження переможців та урочисте закриття
змагань. Від’їзд учасників.

1 день

6.21.5. Результати учасників на комплексній дистанції визначаються за сумою часу її
подолання та штрафного часу (1 штрафний бал = 5 сек.), результат команди
визначається як сума особистих 3-х кращих результатів учасників.
6.21.6. Результати учасників на дистанціях „Велоралі” визначаються за сумою часу на
етапах, що проходяться з відліком часу та штрафних балів.
6.21.7. Місце команди у загальному заліку визначається за найменшою сумою місць на
„Комплексній дистанції” + „Велоралі”. При однаковій сумі перевага надається команді
з кращим результатом за сумою місць на двох дистанціях „Велоралі”.
6.21.8. Додаткова інформація: довідки за телефоном 050-595-73-78 - Пузаков Юрій
Миколайович, е-mail: velotravel@gmail.com .
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6.22. Чемпіонат України серед юніорів зі спортивного туризму (водний)
6.22.1. Змагання проводяться з 15 до 19 вересня у Вижницькому районі Чернівецької
області.
6.22.2. До участі у змаганнях допускаються збірні команди учнів (вихованців)
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і вищих
навчальних закладів I-II рівня акредитації 1994-1995 років народження. Учасники 1996
року народження допускаються до участі в змаганнях за наявності спеціального
допуску лікарсько-фізкультурного диспансеру. Учасники повинні мати спортивну
кваліфікацію не нижче третього розряду зі спортивного туризму.
Від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя та
Центру туризму допускається по одній команді. За попереднім погодженням з
Центром туризму та за наявності технічної можливості до змагань можуть бути
допущені додаткові команди.
6.22.3. Склад команди – 11 осіб, у тому числі: представник команди – 1;
тренер – 1; учасників – 8 (незалежно від статі);
суддя – 1 (не нижче третьої суддівської категорії).
6.22.4. Змагання проводяться на двох типах суден – катамаран двомісний та
катамаран чотиримісний на дистанціях ІІІ класу з трьох видів програми:
• «Слалом» (командні змагання)
• «Ралі» (командні змагання)
• «Рятувальні роботи» (командні змагання)
6.22.5. Програма змагань:
15.09.2010
16-18.09.2010
19.09.2010

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до
18.00. Відкриття змагань.
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
Змагання на дистанціях за порядком, визначеним ГСК
Підведення підсумків, нагородження переможців та
урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників.

6.22.6. Загальнокомандний результат в кожному класі суден визначається окремо за
найменшою сумою місць команди на дистанціях.
6.22.7. Додаткова інформація: Український державний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, тел. – (044)-2380659, 5311998, E-mail: juntur@online.ua
6.23. Чемпіонат України серед студентів зі спортивного туризму (водний)
6.23.1. Змагання проводяться з 15 до 19 вересня в Вижницькому районі Чернівецької
області за окремим положенням МОН України.
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6.24. Кубок зі спортивного туризму
серед працівників освіти і науки
України (велосипедний, водний, пішохідний)**
6.24.1. Змагання проводяться з 25 до 29 вересня в Закарпатській області за окремим
положенням ЦК профспілки працівників освіти і науки України.
6.25. Чемпіонат України серед юніорів зі спортивного туризму (гірський)
6.25.1. Змагання проводяться з 05 до 08 жовтня в Бахчисарайському районі
Автономної республіки Крим.
6.25.2. До участі у змаганнях допускаються збірні команди учнів (вихованців)
позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і
вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації 1993-1995 років народження.
Учасники за спецдопуском не допускаються. Учасники повинні мати спортивну
кваліфікацію не нижче другого розряду зі спортивного туризму.
Від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя
та Центру туризму допускається по одній команді.
6.25.3. Склад команди –11 осіб, у тому числі:
представник команди – 1;
тренер – 1;
учасників - 8 (у т.ч. не менше 3 дівчат);
суддя – 1 (не нижче третьої суддівської категорії).
6.25.4. Змагання проводяться на дистанціях ІІІ-ІV класу з двох видів програм:
•
«Гірські перешкоди» (командні змагання)
• «Рятувальні технічні прийоми» (командні змагання)
6.25.6.. Програма змагань:
1.10.2010
2-4.10.2010
5.10.2010

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до
18.00. Відкриття змагань, показ дистанцій,
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
Змагання на дистанціях за порядком, визначеним ГСК.
Підведення підсумків, нагородження переможців та
урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників.

6.25.7. Загальнокомандний результат визначається за найменшою сумою місць
команди на двох дистанціях змагань. Якщо сума місць однакова, перевагу має
команда, яка посіла краще місце на дистанції "Рятувальні роботи".
6.25.8. Додаткова інформація: Український державний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, тел. – (044)-2380659, 5311998, E-mail: juntur@online.ua
6.26. Чемпіонат зі спортивного туризму серед ветеранів (пішохідний)
6.26.1. Змагання проводяться у Рівненській області з 07 до 10 жовтня за окремим
положенням.
27. Кубок України зі спортивного туризму в приміщенні (гірський)
6.27.1. Змагання проводяться з 11 по 14 листопада в Донецькій області.
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6.27.2. Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь спортсмени, які
спеціалізуються в гірському, спелеологічному туризмі, альпінізмі та скелелазінні.
6.27.3. Склад команди до 8 чоловік, основний склад команди 4 чол. у т. ч. не менше 1
жінки, запасні – до 2 чол., представник команди – 1 чол., (може бути членом команди),
суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – змагання з гірського туризму).
Кваліфікація спортсменів не нижче відповідної до вимог Правил до дистанцій ІV
класу.
Вік учасників – не молодше 16 років. За спеціальним допуском медичного закладу
можуть бути допущені учасники віком 15 років.
6.27.3. Змагання особисто-командні проводяться на дистанціях ІV класу на штучному
гірському рельєфі з видів програм:
- «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – особисті
змагання серед чоловіків та жінок,
- «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – особистокомандні змагання зв'язок;
- «Гірські перешкоди» – командні змагання,
- «Рятувальні технічні прийоми» – командні змагання.
6.27.4. Програма змагань:
1 день
2 день
3 день
4 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 14.00 до 20.00.
Показ дистанцій. Нарада ГСК з представниками команд,
жеребкування
Відкриття змагань, змагання з видів за порядком, встановленим
ГСК
Змагання з видів за порядком, встановленим ГСК
Завершення змагань, підведення підсумків, нагородження
переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників

6.26.5. Для організації суддівської страховки команди під час проходження
мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній
вірьовці діаметром не менше 10 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по
три карабіни. Зазначене спорядження повертається командам після закінчення
змагань.
6.27.6. Результати змагань на окремих дистанціях визначаються за бонусною
системою відповідно до п. 3.15.8.2 Правил та умов.
Результат команди у загальному заліку визначається за сумою місць команди на всіх
дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим результатом у
виді «Рятувальні технічні прийоми» далі за пріоритетом «Гірські перешкоди»
(командні змагання, після них – змагання зв'язок).
В особистих змаганнях командний залік визначається за сумою результатів 4-х
учасників, у т.ч. не менше 1 жіночого. При рівності результатів вище місце посідає
команда, в якої кращий жіночий результат.
У виді програми «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні
прийоми» – змагання зв'язок результат визначається за сумою результатів чоловічої та
змішаної зв’язки, при рівності результатів вище місце посідає команда, в якої кращий
результат змішаної зв’язки.

6.27.8.
Козій В.Г.

Додаткова
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інформація: nitercon@bk.ru,

тел.

050-318-37-14

–

6.28. Чемпіонат України зі спортивних туристських походів (заочний)
6.28..1. Змагання проводиться серед команд (туристських груп), які здійснили
спортивні походи (далі – СП) у 2010 році та надали необхідні документи до
Центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії (далі ЦМКК) ФСТУ та головної
суддівської колегії чемпіонату (далі – ГСК).
Крім того, до участі у Чемпіонаті допускаються команди, що здійснили
спортивні походи у 2009 році за умови, що ці походи не брали участь у чемпіонаті
України 2009 року, а також команди, що здійснили спортивні туристські походи у
2008 році за умови, що чемпіонат з даного виду туризму у даній групі походів у
2009 році не проводився.
6.28..2. Суддівство звітів Чемпіонату-2010 проводиться у м. Києві з 13 до 21 березня
2011 року.
Розміщення попередніх підсумків Чемпіонату на інтернет-сайті (www.fstu.org.ua)
ФСТУ - 23.03.11, подача протестів - до 26.03.2011 року.
6.28.3. Кількість команд від регіонів України, а також від організацій не обмежується.
У чемпіонаті беруть участь команди, що здійснили туристські спортивні походи
IV-VI категорій складності (далі – к.с.) з пішохідного, гірського, водного,
велосипедного, з лижного, зі спелеологічного та вітрильного видів туризму, а також
комбіновані походи IV -V категорій складності.
6.28.4. Чемпіонат проводиться у трьох групах походів, окремо по кожному з видів
туризму :
1-а група - походи VI к.с.
2-а група походи V к.с.
3-я група походи ІV к.с.
6.28.5. Чисельний склад команди та тривалість активної частини спортивних походів
(СП) – у відповідності до Правил.
6.28.6. Вимоги до спортивної кваліфікації учасників (оформлених спортивних
розрядів), чисельного складу команд – учасників Чемпіонату та тривалості спортивних
походів – відповідно до Правил.
6.28.7. Змагання проводяться як командні з кожного виду туризму та комбіновані
походи – окремо у кожній групі команд-учасниць. В одній групі об'єднуються
команди, що здійснили СП однакової к.с. з одного і того ж виду туризму. При
відсутності окремої групи комбінованих походів, такі походи можуть заявлятися в
одному або кількох видах туризму, складових комбінованого маршруту .
6.28.8. Суддівство змагань проводиться за умови, що до участі у відповідній групі
учасників мандатною комісією допущені звітні матеріали про туристські спортивні
походи не менше 6 команд.
Якщо в окремій групі учасників допущено менше 6 команд, за рішенням ГСК,
команди цієї групи можуть бути приєднані до найближчої групи учасників з того ж
виду туризму, утворюючи об’єднану групу.
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6.28.9.
Суддівство
Чемпіонату проводиться
у відповідності до
«Методики суддівства Чемпіонатів та першостей України з туристських спортивних
походів», затвердженої виконкомом ФСТУ (далі – Методика).

6.28.10. Для формування Виконкомом ФСТУ складу ГСК, попередні заявки на участь
у Чемпіонаті направляються до ЦМКК не пізніше
26 листопада 2010 року за
електронною адресою nsytcheva@yandex.ru та madegtyar@ukr.net (форма додається).
6.28.11. Іменна заявка за встановленою формою на участь у Чемпіонаті України з
туристських спортивних подається до ГСК з 26.11.2010 до 01.03.2011 року.
Додатково до іменної заявки додається:
– письмовий звіт про похід (з відміткою МКК про його залік), оформлений у
відповідності до вимог ЦМКК;
– копія маршрутної книжки з відміткою про залік походу, завіреної МКК, що має
відповідні повноваження, з відмітками або копіями документів, що підтверджують
проходження маршруту, а також зміни термінів, нитки маршруту, складу команди.
Копії повинні мати відмітки МКК з відповідними повноваженнями;
– документ, що підтверджує наявність оформленого спортивного розряду (звання)
учасника, якщо дана інформація не наведена у маршрутній книжці.
Командам пропонується додатково надавати інші матеріали в електронному
вигляді (відеофільми тощо), які будуть враховуватися суддями при оцінці походу.
6.28.12. Результат команди визначається середньоарифметичною сумою балів,
виставлених суддями по кожному показнику у відповідності до Методики.
6.28.13. Переможці в кожному виді і групі визначаються за найбільшою сумою балів,
набраних командою. У разі рівності набраних балів перемога присуджується згідно з
п.3.1 Методики. Якщо кількість суддів, що розглядали звіт однієї команди більше 4-х
осіб, найбільша та найменша оцінка в балах, виставлені бригадою по кожному з
критеріїв, не враховуються при підведенні підсумків.
6.28.14. Додаткова інформація - за електронною адресою nsytcheva@yandex.ru та
madegtyar@ukr.net
7. Нагородження
7.1. Учасники збірної команди території з кожного виду програми, які посіли І-III
місця у чемпіонаті України серед дорослих та молоді, нагороджуються дипломами і
медалями Міністерства відповідних ступенів, команди, які посіли І-ІІІ місця в
загальному заліку – дипломами Міністерства.
7.2. Команди, які посіли І-III місця у Кубку України, нагороджуються дипломами,
кубками, а учасники - дипломами Міністерства.
7.3. Тренер, який підготував переможця змагань, нагороджується дипломом
Міністерства.
7.4. Нагородження призерів змагань, що проводяться УДЦТКУМ МОН України та ЦК
профспілки працівників освіти і науки України, здійснюється за окремим Положенням.
8. Умови прийому учасників змагань. Фінансування
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8.1. Розміщення учасників змагань проводиться, як правило, у польових
умовах, якщо не передбачено інше. Команди повинні мати усе необхідне для
проживання у польових умовах та самостійного приготування їжі. Умови розміщення
повідомляються додатково (див пункти – „Додаткова інформація”).
8.2. Команди повинні мати усе необхідне спорядження для участі у змаганнях
відповідно до Правил, у т.ч. єдину спортивну форму для участі в урочистому відкритті
та закритті змагань, а також у змаганнях на дистанціях.
Витрати на відрядження учасників та тренерів-представників (страхування
спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові)
відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають.
8.4. Витрати, пов’язані з організацією змагань, відповідно до Єдиного календарного
плану спортивних заходів України на 2010 рік та згідно з затвердженим кошторисом,
несе Міністерство.
Часткові витрати на організацію змагань передбачаються за рахунок коштів
Федерації та інших, залучених Федерацією, позабюджетних надходжень.
9. Підготовка спортивних споруд
Відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 26 квітня 2004 року № 1274 “Про
додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам
у спортивній діяльності” :
- підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;
- контроль за підготовкою спортивних споруд при проведенні змагань здійснює
робоча комісія, яка утворена відповідними державними адміністраціями (АР Крим,
обласними та мм. Києва і Севастополя).
- відповідальність за виконанням вимог заходів безпеки під час проведення
змагань покладається на головного суддю.
Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань
зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення
надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності,
передбаченої чинним законодавством України.
10. Заявки
Попередні заявки на участь у змаганнях з видів спортивного туризму
надсилаються не пізніше як за 30 днів до початку змагань до Федерації
спортивного туризму України за адресою:
ФСТУ, а/с № 497, м.Київ-1, 01001, або на електронну адресу ФСТУ:
fstu@optima.com.ua або на телефон/факс ФСТУ: (044) 531-90-28.
Іменна заявка на участь у змаганнях в особистому та командному заліку за
встановленою формою повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою
регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру, органом виконавчої влади з
питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
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територіальним осередком ФСТУ та подається до Мандатної комісії у день
приїзду учасників. Основний склад команди (поіменно) визначається під час подачі
заявки до Мандатної комісії.

Учасники повинні мати з собою документ, що засвідчують особу з датою
народження, підтвердження спортивної кваліфікації та страховий поліс від нещасних
випадків, дійсний на час змагань та у дорозі.
До змагань допускаються лише команди та учасники в особистому заліку, які
попередньо підтвердили свою участь в установлений для попередніх заявок термін та
під час роботи Мандатної комісії.
Інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові місця
команд-учасниць надається до Міністерства у день закінчення змагань за
телефонами:
044-289-42-51 або 096-352-40-69 або 063-122-34-63 – Дудко Таміла
Олександрівна.
Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки
завойованих очок), подаються до Міністерства протягом 5 (п’яти) днів після
закінчення змагань на адресу:
01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42, Мінсім’ямолодьспорт України (відділ
розвитку неолімпійських видів спорту)

Це Положення, відповідно до погодних умов та інших об’єктивних
причин, може коригуватись у частині місця та термінів проведення
змагань.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ
Колегія суддів змагань
зі спортивного туризму Федерації
спортивного туризму України

Департамент фізичного виховання
та неолімпійських видів спорту
Мінсім’ямолодьспорту України

