
 

 

 

                                               

 
 

 

 

 

Порядок проведення 

 54 відкритого  Чемпіонату області з пішохідного туризму в залік 22 обласної 

туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини. 

 

1. Мета змагань 

1.1. Популяризація і подальший розвиток спортивного туризму в області,  

підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших команд і 

спортсменів та формування збірної команди області для участі у Всеукраїнських 

змаганнях, пропаганда здорового способу життя. 
 

2. Термін та  місце проведення 

 2.1. Змагання  проводяться 14-18 травня 2018 року в с. Головач Полтавського 

району, на базі Полтавського обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк». 

 

3. Керівництво змаганнями 

 3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює 

Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. Безпосереднє 

проведення змагань здійснює Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді та головна суддівська колегія (далі ГСК), затверджена наказом 

ПОЦТКУМ та погоджена з обласною ФСТ.  

 

4. Учасники змагань 

4.1. До участі у змаганнях допускаються команди від загальноосвітніх, 

позашкільних, інтернатних, професійно-технічних та  вищих навчальних закладів I-

IV рівнів акредитації, або збірні команди міст (районів) Полтавської області та 

інших областей. 

4.2. Змагання проводяться у двох вікових групах: середня вікова група – 

учнівська молодь не старша 2004 р.н.; старша вікова група – учнівська та 

студентська молодь не старша 2001 р. н.  

4.3. Змагання проводяться на дистанціях: середня вікова група – І, ІІ класу; 

старша вікова група – І, ІІ, ІІІ класу. У залежності від віку,  рівня підготовки та 

спортивної кваліфікації учасників команда чи окремі учасники самостійно за 

погодженням з ГСК вибирають клас дистанції. 

4.3. Склад команди у кожній віковій групі - 11 осіб, в т.ч. 8 спортсменів (з них 

не менше 3-х дівчат), тренер, представник та кваліфікований суддя.  

 

5. Програма змагань 

14 травня. Заїзд учасників, робота мандатної комісії до 15.00 

        17.00 – відкриття змагань 

        18.00 – показ дистанцій «Смуга перешкод» особисто-командних змагань  



        20.00 – нарада ГСК та представників команд 

15 травня. 08.00 – Особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». 

Склад команди – 8 осіб, не менше 3-х дівчат. 

      18.00 – показ дистанцій «Смуга перешкод» командних змагань  

      20.00 – нарада ГСК та представників команд 

16 травня. 08.00 – Командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 6 осіб, не менше 2-х дівчат. 

      18.00 – показ дистанцій «Смуга перешкод» командні змагання (зв’язки)   

      20.00 – нарада ГСК та представників команд 

17 травня. 08.00 – Командні змагання (зв’язки) на дистанції «Смуга перешкод». 

Склад команди – 8 осіб, не менше 3-х дівчат. 

18 травня 09.00 – нагородження переможців та призерів, закриття змагань. 

 

6. Визначення переможців 

6.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного 

туризму, 2008 року, даним Порядком проведення, Умовами та Настановами дійсних 

на момент проведення змагань. 

6.2. Результат команди в загальному заліку змагань визначається за 

найменшою сумою місць, зайнятих командами на дистанціях змагань. У разі якщо 

дві та більше команд наберуть однакову суму, перевага надається команді, що має 

вищий результат у командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод». Команди, 

які виступили не на всіх дистанціях програми змагань займають місця після команд, 

що мають більш повний залік. 

6.3. Результат команди в особисто-командних змаганнях на дистанції «Смуга 

перешкод» визначається за сумою місць шести учасників, з них не більше чотирьох 

хлопців з урахуванням коефіцієнтів (в залежності від кількості учасників в групах 

хлопці та дівчата). 

6.4. Результат учасника в особистих змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» 

визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого результату  та 

подолання її учасником.  

6.5. Результат у командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» 

визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого результату та 

подолання її командою.  

6.6. Результат команди в командних змаганнях (зв’язки) на дистанції «Смуга 

перешкод» визначається за сумою місць трьох зв’язок, у складі яких не менше 2-х 

дівчат. 

6.7. Результат зв’язки на дистанції «Смуга перешкод» визначається відповідно 

до вибраного класу дистанції, отриманого результату  та ЇЇ подолання.  

 

7. Нагородження 

7.1. Команди переможці та призери в загальному заліку нагороджуються 

кубками та грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації.  

7.2. Тренери команд переможців та призерів в загальному заліку 

нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації.  



7.3. Команди переможці та призери в окремих видах програми 

нагороджуються грамотами, а учасники медалями та грамотами Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді .  

 

7.4. Кожна команда, окремі учасники, фізичні та юридичні особи можуть 

установити свій приз. 

 

8. Умови  прийому та розміщення команд 

 8.1. Команди прибувають до Полтавського обласного дитячого оздоровчого 

центру «Маяк» 14 травня 2018 року з 10.00 до 15.00  для реєстрації та проходження 

мандатної комісії 

 8.2. Розміщення учасників та приготування їжі в польових умовах (вартість 

проживання 10 гривень з особи за добу). За попередньою письмовою заявкою є 

можливість організації централізованого харчування в їдальні (орієнтовна вартість 

3-х разового харчування на добу – 80 гривень). 

 

9. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 

 9.1. Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до  04 травня 2018 

року на адресу: poltavatourcenter@gmail.com, тел. (0532) 50-23-66. Додаткову 

інформацію по дистанціях можна отримати  за стільниковими телефонами:                

095-1843689, 068-7369667 (Криворучко А.В.). 

 9.2. Іменна заявка за встановленою формою,  завірена печаткою районними 

(міським) відділами освіти, навчальним закладом та медичною організацією, 

подається в мандатну комісію в день заїзду команд разом із такими документами: 

паспорти учасників (свідоцтва про народження), учнівські (студентські) квитки або 

довідки за 2017-2018 н.р. з місця навчання з фотографією, завіреною печаткою, 

кваліфікаційні книжки спортсмена-розрядника, страхові поліси.  

 

10. Фінансування 

 10.1. Організація та проведення змагань за рахунок ПОЦТКУМ. 

 10.2. Відшкодування витрат на участь у змаганнях здійснюється стороною, що 

відряджає. 
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