
Попередні умови проходження дистанції «Крос-похід» особисто-командні змагання 
відкритого Чемпіонату міста Полтави з  пішохідного туризму на Кубок Міського Голови (21-23.09.2018) 

 
       1. Учасники в залежності від рівня підготовки та спортивної кваліфікації вибирають клас дистанції.  
       2. Дистанція проходиться в заданому напрямі з можливістю вибору технічних етапів. Якщо учасник не взяв певний етап або відповідний КП, а 
почав працювати на наступному то на попередньому етапі він уже не може працювати та відмічати КП. Старт на етапі – в порядку здачі 
контрольної картки, відсідки не фіксуються.  
       3. Стартують одночасно два-три учасника згідно жеребкування в групах однакової кваліфікації.  
       4. Перед стартом на етапі учасник може здати судді спорядження, яке не планує використововувати (за здане спорядження не буде 
виставлятися штраф як за втрату; суддя вкаже місце, де можна залишате це спорядження і НЕ нестиме відповідальність за його збереження).  
       5. Усі довжини на етапі учасник визначає самостійно окомірним способом.  
       6. Зараховується лише дистанція, яка за своїми параметрами відповідає вибраному учасником класу (третій клас – технічні етапи від 4 шт., з 
них складністю 2Б - 2 шт, складністю 2А - 1 шт., бали за техетапи не менше 50, довжина не менше 2,5 км, другий клас – технічні етапи від 4 шт., з 
них складністю 2А - 1 шт, складністю 1Б - 2 шт., бали за техетапи не менше 35, довжина не менше 2,0 км, перший клас –  бали за технічні етапи 
не менше 20, довжина не менше 1,5 км, для учасників, що не візьмуть усі КП на дистанції – загальна довжина буде переміряна!). 
       7. Серед учасників, що пройшли дистанцію заявленого класу місця розподіляються відповідно до набраних балів (графа "вартість 
перешкоди"), при рівності балів – вище місце посідає учасник з меншою сумою штрафів, а потім за часом проходження дистанції. 
       8. Результат учасника визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого результату  та подолання її учасником. Вище місце 
займають учасники, які повністю подолали дистанцію відповідно третього, другого та першого класів. За ними учасники, які не змогли успішно 
подолати дистанцію відповідно третього, другого та першого класів. За перевищення оптимального часу на дистанцію, учасник отримує штрафи 
з розрахунку 1 бал за повні та неповні 30 секунд. 
       9. Результат команди визначається за сумою місць шести учасників з них не більше чотирьох чоловічих, з урахуванням коефіцієнтів (в 
залежності від кількості учасників в групах хлопці та дівчата). 
      10. Орієнтовний заданий час на всіх етапах – 2-5 хв. Учасники, що не вклалися в ЗЧ - отримують штраф, згідно Настанов. При непроходженні 
блоку - кожен з підетапів рахується окремо.  
       11. Етапи, на яких учасник отримав штраф 20 балів за непроходження - в клас дистанції не враховуються. Результат учасника на даному 
етапі – 6 балів, як за взяте КП. 
       12. ГСК залишає за собою право вносити зміни в обладнанні та параметрах етапів 
 
 
 
 
 



Попередні умови та параметри дистанції 3 класу 
 

Номер 
на 

карті 

Технічний етап, спецзавдання Склад 
ність 

Бал Обладнання Умови проходження Вартість 

 лабіринт    орієнтування за схемою (не в масштабі) в штучному лабіринті (6 КП) 36 

1 Підйом по схилу + н/к 1,8 ВД: к.л.; ДП: СП; ЦД: ПСП Проходження блоку без втрати с/с. на підйомі по СП. Спуск по схилу 
самонаведення перил. Стрімкість схилу більше 50*. Довжина – до 20 
м. 

80+6 

Спуск по схилу 1Б 6 ВД: ПСП, ЗСК; ЦД: к.л. 

2 Спуск по вертикальних перилах 
+ 

2А 8 ВД: ПСП, ЗСК; ЦД: ПСП Проходження блоку без втрати с/с. Вертикальний спуск з 
самонаведенням перил. Стрімкість схилу більше 70*. Довжина – до 
20 м. На підйомі по СП. 

100+6 

Підйом по схилу н/к 1,8 ВД: ПСП; ДП: СП, ЦД: к.л. 

3 Переправа через яр по колоді 2Б 10 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерево); 
ДП: колода 

Учасник самостійно закріплює мотузку на ЦД за ПО. Наводить КП 
(дозволяється одинарні) та рухається по колоді. Довжина – до 15 м. 

100+6 

4 Подолання перешкоди 
маятником + 

1Б 6 ВД та ЦД: к.л., ЗСК; ДП: 
нижні СП. Навісна – к.л.,  ПО 
(дерева) на ВД та ЦД.,.  

Учасник закріплює КП в ЗСК на ВД. Рухається по СП за допомогою 
маятника. Етап «Навісна переправа». Довжина – до 15 м. Учасники 
наводять подвійні перила суддівськими мотузками та своїми 
карабінами. Знімає перила після подолання учасник. 

130+6 

Навісна переправа через яр 2А 6,4 

5 Спуск по вертикальних перилах 
+ 

н/к 3,2 ВД: ПСП; ДП: СП та СС; ЦД: 
к.л. ПО (ЗСК) 

Учасник спускається по СП за допомогою гальмівного пристрою та 
СС. На ЦД наводить подвійні СП (використовуючи 3 суддівські 
карабіни). Піднімається по наведених перилах із СС (дозволяється 
використання блочків та зажимів. Перила знімає суддя. Довжина – до 
20 м. 

100+6 

Крутопохила переправа вгору 3А 5,76 

6 Переправа по вірьовці з 
перилами 

2А 6,4 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерево); 
ДП: нижні СП 

Учасник самостійно закріплює мотузку за ПО, на протилежному 
березі наводить КП (дозволяється одинарні) та переправляється 
назад по нижніх СП. Довжина – до 15 м. 

65+6 

7 Траверс схилу 2А 6,4 ВД: ВО (ЗСК), к.л.; ДП: 
3ППС (карабіни автомати); 
ЦД: к.л. 

Учасник долає етап із само випуском. Довжина – до 15 м. 65+6 

8 Переправа по мотузці з 
перилами + 

н/к 1,4 Нижні та верхні СП етапу 
«Переправа по мотузці з 
перилами». ВД: ВО (петля), 
ПО (ЗСК); ЦД: ПО (петля), 
к.л. 

Учасник перед початком руху закріплює КП за ПО. Долає етап 
«переправа по мотузці з перилами» Наводить подвійні КП та 
спускається із СС. Довжина – до 15 м. 

130+6 

Крутопохила переправа вниз 3А 9,9 

 
Загальна сума балів – 73,06 

 



Попередні умови та параметри дистанції 2 класу 
 

Номер 
на 

карті 

Технічний етап, спецзавдання Склад 
ність 

Бал Обладнання Умови проходження Вартість 

 лабіринт    орієнтування за схемою (не в масштабі) в штучному лабіринті (6 КП) 36 

1 Підйом по схилу + н/к 1,8 ВД: к.л.; ДП: СП; ЦД: ПСП Проходження блоку без втрати с/с. на підйомі по СП. Спуск по схилу 
самонаведення перил. Стрімкість схилу більше 50*. Довжина – до 15 
м. 

80+6 

Спуск по схилу 1Б 6 ВД: ПСП, ЗСК; ЦД: к.л. 

2 Спуск по вертикальних перилах 
+ 

2А 8 ВД: ПСП, ЗСК; ЦД: ПСП Проходження блоку без втрати с/с. Вертикальний спуск з 
самонаведенням перил. Стрімкість схилу більше 70*. Довжина – до 
15 м. На підйомі по СП. 

100+6 

Підйом по схилу н/к 1,8 ВД: ПСП; ДП: СП, ЦД: к.л. 

3 Переправа через яр по колоді 2Б 10 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерево); 
ДП: колода 

Учасник самостійно закріплює мотузку на ЦД за ПО. Наводить КП 
(дозволяється одинарні) та рухається по колоді. Довжина – до 15 м. 

130+6 

4 Подолання перешкоди 
маятником + 

1Б 6 ВД та ЦД: к.л., ЗСК; ДП: 
нижні СП. Навісна – к.л.,  ПО 
(дерева) на ВД та ЦД.,. 

Учасник закріплює КП в ЗСК на ВД. Рухається по СП за допомогою 
маятника. Етап «Навісна переправа». Довжина – до 15 м. Учасники 
наводять подвійні перила суддівськими мотузками та своїми 
карабінами. Знімає перила після подолання учасник. 

130+6 

Навісна переправа через яр 2А 6,4 

5 Переправа по вірьовці з 
перилами 

2А 6,4 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерево); 
ДП: СП 

Учасник самостійно закріплює мотузку за ПО, на протилежному 
березі наводить КП (дозволяється одинарні) та переправляється 
назад по нижній СП. 

65+6 

6 Траверс схилу 2А 6,4 ВД: ВО (ЗСК), к.л.; ДП: 
3ППС (карабіни автомати); 
ЦД: к.л. 

Учасники долають етап із само випуском. Довжина – до 15 м. 85+6 

7 Переправа по мотузці з 
перилами + 

н/к 1,4 Нижні та верхні СП етапу 
«Переправа по мотузці з 
перилами». ВД: ВО (ЗСК), 
ДП: СП та СС; ЦД: ПО к.л. 

 Учасник долає етап «переправа по мотузці з перилами» на етапі 
«крутопохила переправа» організовує самовипуск. Довжина – до 15 
м. 

80+6 

Крутопохила переправа вниз н/к 4,8 

 
Загальна сума балів – 52,6 
 
 
 
 
 
 



Попередні умови та параметри дистанції 1 класу 
 

Номер 
на 

карті 

Технічний етап, спецзавдання Склад 
ність 

Бал Обладнання Умови проходження Вартість 

 Лабіринт     орієнтування за схемою (не в масштабі) в штучному лабіринті (6 КП) 36 

1 Подолання перешкоди 
маятником + 

1А 4 ВД та ЦД: к.л.,; ДП: СП для 
руху маятником; СП на етапі 
«Навісна переправа» 

Учасник рухається по СП за допомогою маятника. Довжина – до 10 м. 
на етапі навісна по СП. Довжина – до 20 м. 

65 

Навісна переправа через яр н/к 2,4 

2 Траверс схилу н/к 2,9 ВД та ЦД: к.л.; ДП: 
горизонтальні та похилі СП 

Учасник долає етап із с/с Довжина – до 45 м. 30 

3 Спуск по вертикальних перилах 
+ 

н/к 4 ВД: ПСП; ДП: СП, СС; ЦД: 
ПСП 

Проходження блоку без втрати с/с. спуск із гальмівнип пристроєм та 
с/с схоплюючим. Стрімкість схилу більше 70*. Довжина – до 30 м.  

60 

Підйом по схилу н/к 1,8 ВД: ПСП; ДП: СП, ЦД: к.л. 

4 Переправа через яр по колоді + 
вузли 

н/к 2,4 + 
2 

ВД та ЦД: к.л.; ДП: колода, 
СП 

Учасник рухається по колоді із с/с вусом за СП. Довжина – до 15 м. та 
повинен зав’язати із свого спорядження 6 вузлів з переліку Настанов, 
по одному за призначенням 

50 

5 Спуск по вертикальних перилах 
+ 

н/к 3,2 ВД: ПСП; ДП: СП та СС; ЦД: 
к.л.  

Учасник спускається по СП за допомогою гальмівного пристрою та 
СС. Піднімається по СП із СС (дозволяється використання блочків та 
зажимів. Довжина – до 20 м. 

80 

Крутопохила переправа вгору н/к 4,32 

6 Переправа по вірьовці з 
перилами + жердини 

н/к 1,2  ВД та ЦД: к.л.; ДП: нижні та 
верхні СП. 

Учасник рухається по СП. Та долає етап «Жердини» 60 

жердини  4 5 опор та жердина. 

7 Підйом по схилу + н/к 1,8 ВД: к.л.; ДП: СП; ЦД: ПСП Проходження блоку без втрати с/с. Стрімкість схилу більше 50*. 
Довжина – до 30 м. 

40 

Спуск по схилу н/к 1,8 ВД: ПСП; ДП: СП;  ЦД: к.л. 

8 Переправа по мотузці з 
перилами + 

н/к 1,8 ВД: к.л. ДП: верхні та нижні 
СП. 

Проходження блоку без втрати с/с. рух по паралельках із с/с 
«вусом». По крутопохилій із СС. 

50 

Круто похила переправа вниз н/к 2,9 ДП: СП, СС. ЦД: к.л. 

 
 
Загальна сума балів – 40,5 (35,8) 
 
 
 
 
 
 
 



Попередні умови проходження дистанції «Крос-похід» командні змагання 
відкритого Чемпіонату міста Полтави з  пішохідного туризму на Кубок Міського Голови (21-23.09.2018) 

 
       1. Команда в залежності від рівня підготовки та спортивної кваліфікації вибирають клас дистанції. Команди на першій частині стартують 
одночасно. На другу частину старт дозволяється, якщо команда знайде 10 КП. Та на старті знаходиться у повному складі. 
       2. Кожна дистанція складається з двох частин. Перша частина – орієнтування за вибором. Команда перед стартом отримує 6 карт з 
нанесеними 15-20 КП та 6 карточок. Кожній команді необхідно обов’язково знайти 10 КП за вибором. За відмічені зайві КП – отримує 6 балів. 
Відмітка компостерами в карточках. На першій частині дозволяється одночасно працювати від 1 до 6 учасників. ПЗЧ-1 20.00-30.00 
       3.  Друга частина дистанції проходиться в повному складі за вибором та з можливістю вибору варіантів проходження технічних етапів. Кожен 
варіант має бальну оцінку. Команда вибирає варіант проходження до початку роботи на етапі. Старт на технічному етапі – в порядку здачі 
контрольної картки, відсідки не фіксуються. ПЗЧ-2 180.00-240.00 
       4. Зараховується лише дистанція, яка за своїми параметрами відповідає вибраному командою класу (третій клас – технічні етапи від 4 шт., з 
них складністю 2Б - 2 шт, складністю 2А - 1 шт., бали за техетапи не менше 50, другий клас – технічні етапи від 4 шт., з них складністю 2А - 1 шт, 
складністю 1Б - 2 шт., бали за техетапи не менше 35, перший клас –  бали за технічні етапи не менше 20. 
       5. Серед команд, що пройшли дистанцію заявленого класу місця розподіляються відповідно до набраних балів (графа "вартість перешкоди"), 
при рівності балів – вище місце посідає команда з меншою сумою штрафів, а потім за часом проходження дистанції. 
       6. Результат команди визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого результату  та її подолання. Вище місце займають 
команди, які повністю подолали дистанцію відповідно третього, другого та першого класів. За ними команди, які не змогли успішно подолати 
дистанцію відповідно третього, другого та першого класів. 
       7.  Команди, що не вклалися в ЗЧ на етапі- отримують штраф, згідно Настанов.  
       8. Етапи, на яких команда отримала штраф 20 балів за непроходження - в клас дистанції не враховуються.  
       9. ГСК залишає за собою право вносити зміни в обладнанні та параметрі етапів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Попередні умови та параметри можливих технічних етапів 

 
Номер 

на 
карті 

Технічний етап, спецзавдання Варіант/
склад 
ність 

Бал Обладнання Умови проходження Вартість 

 Орієнтування   Призми КП, компостери орієнтування за вибором, може працювати 1-6 учасників 60-120 

1 Підйом по схилу. Довжина – до 
25 м.  

А.  
н/к 

1,8 ВД: к.л. ЦД: ПСП,к.л. ДП: СП ЗЧ – 6 хв. Учасники піднімаються по СП 30 

В  
1Б 

8,0 ВД: к.л., ВО (2 петлі) ЦД: ПСП, к.л., 
ВО (петля) ДП: 3 ППС 

ЗЧ – 8 хв. Перший з КС, транспортування вантажу 
заборонено. Решта по КП із с/с або лазінням з верхньою 
КС. 

80 

С  
3А 

14,0 ВД: к.л., ВО (2 петлі) ЦД: ПСП, к.л., 
ПО (4 петлі) ДП: 3 ППС 

ЗЧ – 12 хв. Перший з КС, транспортування вантажу 
заборонено. Решта по КП із с/с або лазінням з верхньою 
КС. Потерпілий з супроводжуючим за допомогою 
поліспасту. Травма –  опік рук. Потерпілий на етапі не 
працює. 

140 

2 Спуск по схилу. Довжина – до 30 
м. 

А 
н/к 

1,8 ВД та ЦД: к.л. ДП: СП ЗЧ – 5 хв. Учасники спускаються по СП на с/с 
схоплюючим 

30 

В 
1Б 

6,0 ВД: к.л., ВО (дерево); ЦД: к.л. ЗЧ – 8 хв. Команда наводить КП. Учасники 
спускаютьсяна с/с схоплюючим 

60 

3 Траверс схилу. Довжина – до 40 
м. 

А 
н/к 

2,9 ВД та ЦД: к.л. ДП: СП ЗЧ – 8 хв. Учасники рухаються по СП. Горизонтальні та 
похилі ділянки. 

40 

В 
1Б 

9,6 ВД та ЦД: к.л. ДП: до 5 ППС (петлі) ЗЧ – 12 хв. Перший з КС. Решта по КП. Останній як 
перший або по КП. Транспортування вантажу учасникам, 
які рухаються з КС заборонено. 

100 

4 Спуск по вертикальних перилах. 
Довжина – до 25 м. 

А 
н/к 

4,0 ВД: к.л., ПСП; ЦД: к.л.; ДП: СП ЗЧ – 6 хв. Учасники спускаються по СП з організацією КС 50 

В 
2А 

8,0 ВД: к.л., ПСП, 3 ВО (2 ЗСК, петля; 
ЦД: к.л., 2 ВО (петлі) 

ЗЧ – 8 хв. Учасники наводять КП та спускаються з 
гальмівним пристроєм та КС. 

80 

С 
2Б 

10,0 ВД: к.л., ПСП, 3 ВО (2 ЗСК, петля; 
ЦД: к.л., 2 ВО (петлі) 

ЗЧ – 10 хв. Учасники наводять КП та спускаються з 
гальмівним пристроєм та КС. Потерпілий з 
супроводжуючим. Травма – опік рук. 

100 

5 Переправа через яр по колоді. 
Довжина – до 20 м. 

А 
1Б 

3,0 ВД та ЦД: к.л., ВО (дерево); ДП: 
колода, СП. 

ЗЧ – 3 хв. Команда долає етап з організацією 
супроводження. 

40 

В 
2А 

8,0 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерево), 2 ВО 
(петлі); ДП: колода,. 

ЗЧ – 6 хв. Перший з КС. Решта по наведених КП 
(дозволяється одинарних) з організацією супроводження 

80 

С 12,0 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерево), 2 ВО ЗЧ – 10 хв. Команда самостійно укладає колоду за 130 



3А (петлі); ДП: колода, 3 жердини допомогою триноги. Перший з КС. Решта по наведених 
КП (дозволяється одинарних) з організацією 
супроводження 

6 Навісна переправа через яр. 
Довжина – до 20 м. 

А 
н/к 

3,2 ВД та ЦД: к.л., 2 ВО (петлі); ДП: СП. ЗЧ – 5 хв. Команда долає етап з організацією 
супроводження. 

40 

В 
2А 

8,0 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерева), 2 ВО 
(петлі);  

ЗЧ – 14 хв. Перший з КС, транспортування вантажу 
дозволяється. Решта по наведених КП з організацією 
супроводження 

80 

С 
3А 

11,2 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерева), 2 ВО 
(петлі); ДП: жердини для нош. 

ЗЧ – 14 хв. Перший з КС, транспортування вантажу 
дозволяється.. Решта по наведених КП з організацією 
супроводження. Потерпілого транспортують по переправі 
у ношах. Травма – втрата свідомості. 

120 

7 Переправа по мотузці з 
перилами. Довжина – до 20 м. 

А 
1А 

1,2 ВД та ЦД: к.л., 2 ВО (петлі); ДП: 
верхні та нижні СП. 

ЗЧ – 5 хв. Команда долає етап з організацією 
супроводження. 

30 

В 
2А 

8,0 ВД та ЦД: к.л., ПО (дерева), 2 ВО 
(петлі); 

ЗЧ – 15 хв. Перший з КС, транспортування вантажу 
дозволяється. Решта по наведених верхніх та нижніх КП 
з організацією супроводження 

80 

8 Крутопохила переправа вниз. 
Довжина – до 20 м. 

А 
н/к 

4,8 ВД: к.л., ПСП, 2 ВО (ЗСК, петля); ДП: 
СП; ЦД: к.л., 2 ВО (петлі) 

ЗЧ – 6 хв. Команда долає етап по СП з організацією КС 
та супроводження для останнього учасника. 

50 

В 
3А 

11,2 ВД: к.л., ПСП, ПО (ЗСК), 2 ВО (ЗСК, 
петля); ЦД: к.л., ПО (петля), 2 ВО 
(петлі) 

ЗЧ – 14 хв. Перший учасник по вертикальних КП з КС. 
Команда долає етап по КП з організацією КС та 
супроводження для останнього учасника. 

130 

С 
3А 

13,4 ВД: к.л., ПСП, ПО (ЗСК), 2 ВО (ЗСК, 
петля); ЦД: к.л., ПО (петля), 2 ВО 
(петлі) 

ЗЧ – 14 хв. Перший учасник по вертикальних КП з КС. 
Команда долає етап по КП з організацією КС та 
супроводження для останнього учасника. Активний 
потерпілий з КС та супроводженням 

140 

       

 
Загальна сума балів – 84,2 
 


