
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 

16.02.2015     м. Полтава     № 63 

 

Про затвердження Головної  

суддівської колегії та Програми  

19 обласної туристської Спартакіади  

учнівської та студентської молоді  

Полтавщини 

 

       Відповідно до Положення про обласну туристську Спартакіаду учнівської 

молоді Полтавщини, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації від 11.01.2013 № 9, 

зареєстрованого в Полтавському Головному управлінні юстиції 14.01.2013 за 

№1/1937 та наказу від 09.02.2015 № 43 «Про внесення змін до наказу від          

11 січня 2013 року № 9 «Про затвердження Положення про обласну туристську 

Спартакіаду учнівської молоді Полтавщини», зареєстрованого в Полтавському 

Головному управлінні юстиції 14.02.2015 за № 15/2159 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Склад Головної суддівської колегії 19 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2015 рік 

(додаток 1). 

1.2. Програму 19 обласної туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді Полтавщини на 2015 рік (додаток 2). 

 

2. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Комісар С.В.) здійснити відповідні заходи та забезпечити належні 

умови для проведення змагань Спартакіади.  

  

 3. Контр  оль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації – 

начальника управління вищої, професійно-технічної освіти, науки, кадрової, 

позашкільної та виховної роботи Гажієнко Г.І. 

 

 

В.о. директора Департаменту  

освіти і науки  Г.Б.Власюк  



Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації  

16.02.2015  № 63 

 

 

Склад 

Головної суддівської колегії 19 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2015 рік 

 

 

Головний суддя:  – Криворучко А.В., методист Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, суддя 

першої суддівської категорії. 

 

Головний секретар: – Безверхий О.А., завідувач організаційно-масового 

відділу Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, суддя другої суддівської 

категорії. 

Члени Головної 

суддівської колегії:  – Дрижирук О.М., керівник гуртків Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді, суддя першої суддівської категорії; 

– Луценко В.П., учитель Полтавської загально-

освітньої школи І-ІІ ступенів № 15, суддя другої 

суддівської категорії; 

  – Педан С.Б., учитель Солошинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кобеляцького району, суддя другої 

суддівської категорії; 

– Полонський М.М., методист Лубенського 

міського клубу спортивного орієнтування і туризму 

«Валтекс», суддя другої суддівської категорії;  

– Сутула В.С., керівник гуртків Карлівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості, 

суддя другої суддівської категорії. 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді С.В.Комісар  

 
 



 

                                                                  Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації  

16.02.2015  № 63 

 

Програма  

19 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської  

молоді Полтавщини 

 

І. Учасники та види змагань 

 Змагання відбуваються у двох вікових групах: середній віковій групі 

(юнаки та дівчата не старші 2001 року народження та старшій віковій групі 

(юнаки та дівчата не старші 1995 року народження).  

 

Програма змагань старшої вікової групи 

1. 20-22.02 – Відкрита першість ПОЦТКУМ з пішохідного туризму в 

приміщенні (смт. Котельва), Коефіцієнт (К) =1. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

       1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад 

команди – 6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), в залік не більше 5-ти результатів; 

клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод»(зв’язки): Склад 

команди – 6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), залік по 3-х результатів зв'язок;  клас 

дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 

2. 20-22.03 – Відкрита першість ДЮКСОТ «Валтекс» з пішохідного 

туризму в приміщенні (м. Лубни), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція 

окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад 

команди – 6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), в залік не більше 5-ти результатів; 

клас дистанції – ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки). Склад 

команди – 6-ть осіб ( не менше 2-х дівчат), в залік не більше 2 результатів 

зв'язок (з них не менше 1-ї дівчини); клас дистанції – ІІ, ІІІ. 

 

3. 03-05.04 – 20 Чемпіонат області зі спортивного орієнтування  

(с.Красногорівка Великобагачанського району), К = 1,5. В залік Спартакіади 

кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на спринтерській дистанції. Склад 

команди – 8-м осіб, в залік не більше 6-ти результатів. 

2) особисто-командні змагання на довгій дистанції. Склад команди – 8-м 

осіб, в залік не більше 6-ти результатів. 

  

4. 17-19.04 – Відкрита першість ПОЦТКУМ з пішохідного туризму 

(м.Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 



1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (з 

них не менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Крос-похід»: Склад команди – 6-ть 

осіб ( не менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ.  

  

5. 15-18.05 51 Чемпіонат області з пішохідного туризму (с.Головач 

Полтавського району), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод»:Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (не 

менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди –  

6-ть осіб (не менше 2-х дівчат); клас дистанції І, ІІ, ІІІ.  

 

6. 22-24.05. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з велосипедного 

туризму. (м. Кобеляки), К=1. В залік Спартакіади загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на дистанціях: «Фігурне водіння вело-

сипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 2-і особи; клас дистанції – І.   

 

7. 22-24.05. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з водного 

туризму. (м. Кобеляки), К=1. В залік Спартакіади загальне місце. 

1) командні змагання на дистанціях: 4-х місні катамарани; 2-х місні 

байдарки. Склад команди – 8-м осіб; клас дистанції – І.     

          

8. 18-20.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з пішохідного туризму 

на кубок Міського Голови (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (не 

менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди –  

6-ть осіб (не менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 

9. 18-20.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з велосипедного 

туризму на кубок Міського Голови (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади 

загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на дистанціях: «Фігурне водіння вело-

сипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 2-і особи; клас дистанції – І.     

 

10. 09-11.10 Відкрита першість Карлівської ЗОШ №3 з пішохідного 

туризму в приміщенні (м. Карлівка), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція 

окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів      

(з них не менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди –  

6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 



11. 06-08.11– 20 Чемпіонат області з пішохідного туризму в приміщенні 

(м. Полтава), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (не 

менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди – 6-

ть осіб (не менше 2-х дівчат), клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 

12. До 01.12 – І  етап Чемпіонату  України  зі спортивних туристських 

походів серед учнівської та студентської молоді (звіти за походи, проведені з 1 

вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року, від 3 ступені складності), К=3. 

Командні змагання: Склад команди – не менше 2/3 учасників не старші 1995 

року народження.  

 

Програма змагань середньої вікової групи 

1. 20-22.02 – Відкрита першість ПОЦТКУМ з пішохідного туризму в 

приміщенні (смт. Котельва), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад 

команди – 6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), в залік не більше 5-ти результатів; 

клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод»(зв’язки): Склад 

команди – 6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), залік по 3-х результатів зв'язок;  клас 

дистанції – І, ІІ. 

 

2. 03-05.04 – 20 Чемпіонат області зі спортивного орієнтування  

(с.Красногорівка Великобагачанського району), К = 1,5. В залік Спартакіади 

кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на спринтерській дистанції. Склад 

команди – 8-м осіб, в залік не більше 6-ти результатів. 

2) особисто-командні змагання на довгій дистанції. Склад команди – 8-м 

осіб, в залік не більше 6-ти результатів. 

 

3. 17-19.04 – Відкрита першість ПОЦТКУМ з пішохідного туризму 

(м.Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (не 

менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Крос-похід»: Склад команди – 6-ть 

осіб (не менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

 

4. 09-12.06 – 51 Чемпіонат області з пішохідного туризму (с.Головач 

Полтавського району), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

 1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (не 

менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди –  

6-ть осіб (не менше 2-х дівчат); клас дистанції І, ІІ.  



5. 22-24.05. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з велосипедного 

туризму. (м. Кобеляки), К=1. В залік Спартакіади загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на дистанціях: «Фігурне водіння вело-

сипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 2-ві особи; клас дистанції – І.   

       

6. 22-24.05. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з водного 

туризму. (м. Кобеляки), К=1. В залік Спартакіади загальне місце. 

1) командні змагання на дистанціях: 4-х місні катамарани; 2-х місні 

байдарки. Склад команди – 8-м осіб; клас дистанції – І.     

         

7. 18-20.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з пішохідного туризму 

на кубок Міського Голови (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (не 

менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди –  

6-ть осіб (не менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

 

8. 18-20.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з велосипедного 

туризму на кубок Міського Голови (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади 

загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на дистанціях: «Фігурне водіння вело-

сипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 2-і особи; клас дистанції – І.     

 

9. 09-11.10 Відкрита першість Карлівської ЗОШ №3 з пішохідного 

туризму в приміщенні (м. Карлівка), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція 

окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (з них 

не менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди –  

6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), клас дистанції – І, ІІ. 

 

10. 23-25.10 – Відкрита першість ДЮКСОТ «Валтекс» з пішохідного 

туризму в приміщенні (м. Лубни), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція 

окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод». Склад 

команди – 6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), в залік не більше 5-ти результатів; 

клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки). Склад 

команди – 6-ть осіб ( не менше 2-х дівчат), в залік не більше 2 результатів 

зв'язок (з них не менше 1-ї дівчини); клас дистанції – І, ІІ. 

 

11. 06-08.11– 20 Чемпіонат області з пішохідного туризму в приміщенні 

(м. Полтава), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 



1) особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад 

команди – 8-м осіб (не менше 3-х дівчат), в залік не більше 6-ти результатів (не 

менше 2-х дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди –  

6-ть осіб (не менше 2-х дівчат), клас дистанції – І, ІІ.    

  

12. До 01.12 – І  етап Чемпіонату  України  зі спортивних туристських 

походів серед учнівської та студентської молоді (звіти за походи, проведені з 1 

вересня 2014 року по 31 серпня 2015 року, від 3 ступені складності), К=3. 

Командні змагання. Склад команди – не менше 2/3 учасників не старші 2001 

року народження.  

   

Підведення підсумків. 

Особиста першість – в залік ідуть не більше 7 кращих результатів (по 

кількості очок) набраних на особисто-командних дистанціях.  

Командна першість – в залік ідуть не більше 14 кращих результатів (по 

кількості очок) набраних на окремих дистанціях та видах змагань. 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді  С.В.Комісар  


