
 
Попередні умови відкритого Чемпіонату  міста Полтави серед учнівської та 

студентської молоді з велосипедного туризму на кубок Міського Голови  

в залік 22 обласної туристської Спартакіади учнівської молоді Полтавщини 

(21-23 вересня 2018 року) 

 
І. Зміст змагань 

1.1. Змагання з велосипедного туризму полягають у проходженні дистанцій, прокладених 

як по дорогам з твердим або ґрунтовим покриттям, так і на пересіченій місцевості з 

природними та штучними перешкодами, а також у виконанні спеціальних додаткових 

етапів. 

1.2. Змагання проводяться на дистанціях: середня вікова група -  особисто – командні 

змагання на дистанціях: «Фігурне водіння велосипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад 

команди – 4-ри особи (не менше 1-ї дівчини), в залік по 3-х результатах (не менше 1-ї 

дівчини); клас дистанції – ІІ. Старша вікова група- особисто-командні змагання на 

дистанціях: «Фігурне водіння велосипеду»; «Тріал»; «Велокрос».   Склад команди – 4-ри 

особи, в залік по 3-х результатах (не менше 1-ї дівчини); клас дистанції – ІІІ.  
ІІ. Проходження дистанцій 

2.1. Загальні положення для всіх дистанцій. 

1) Проходження дистанцій полягає в подоланні всіх етапів з виконанням вимог, 

обумовлених в цих Правилах, Положенні та Умовах проведення змагань. 

2)До змагання допускаються будь-які велосипеди з базою (відстань між втулкою коліс) не 

менше 980 мм. і багажниками для перевезення вантажу. Наявність заднього багажника 

обов’язкова. Вантаж для перевезення команда готує самостійно*.  

3) На кожній дистанції (етапі) суддівська колегія може встановлювати оптимальний та 

контрольний час проходження. Розрахунок оптимального та контрольного часу 

визначається суддівською колегією з урахуванням 

класу змагань і конкретних погодних умов. За перевищення контрольного часу або не 

проходження дистанції (етапу) команда (учасник) отримує час останньої команди 

(учасника) плюс штраф одна хвилина за кожний неподоланий етап. За перевищення 

оптимального часу накладаються штрафні бали у відповідності до цих Правил. 

4) Особливості проходження дистанції обумовлюються, при необхідності, Умовами 

проведення змагань і уточнюються при роз'ясненні або демонстрації проходження 

дистанції чи окремих її етапів. 

5) Вважається, що учасник пройшов дистанцію, якщо переднє колесо його велосипеду 

торкнулося лінії фінішу. 

6) Падінням учасника вважається ситуація, коли учасник торкається землі коліном або 

будь-якою частиною тіла вище колін. 

7) Падінням велосипеда вважається ситуація, коли велосипед торкається землі своїми 

частинами крім коліс та педалей. 

2.2. Дистанція „Фігурне водіння велосипеду" 

Дистанція фігурного водіння велосипеду полягає в проходженні фігур, що розташовані на 

майданчику з ґрунтовим або твердим покриттям, у будь-якій послідовності. 

Обов'язковими фігурами для дистанцій усіх класів є: вісімка, гойдалка, колія, стоп-лінія. 

Довжина всієї дистанції - близько 100 м. 

2.3. Дистанція „Тріал". 

Тріал являє собою дистанцію довжиною 100-200 м. з природними та штучними 

перешкодами (крутий схил; яр; піщані; заболочені та інші важкопрохідні дільниці; 

струмки; калюжі; стовбури дерев, що лежать, тощо) по вузькому коридору (до 1,5м), 

утвореному природними і штучними обмеженнями (стрічки між деревами або стійками 

тощо). 

2.4. Дистанція "Велокрос". 

Велокрос - це дистанція з штучними та природними перешкодами, загальною довжиною 

не менше 1 км, яка може складатися з одного або декількох кіл. 

 

ІІІ. Рекомендовані перешкоди на дистанціях 

3.1. Перешкоди на дистанціях «Велокросс» і «Тріал» 



       Зміст перешкод на дистанціях велокрос і тріал полягає у подоланні їх, як і всієї 

дистанції, на велосипеді. Перешкоди мають коротку довжину    (від 2 до 5 м.). 

 Перелік перешкод: 

- вузький проїзд шириною до 1 м; 

- крутий поворот під кутом 90° - 120°; 

- проїзд по канаві (перетин канави); 

- переїзд через вал;  

- проїзд лабіринтом; 

- крутий підйом; 

 - крутий спуск; 

- розворот у зворотній напрямок на обмеженій площі; 

- проїзд по кам'яному завалу; 

- переїзд через водяну перешкоду, рівчак або яр; 

- заїзд на перешкоду типу "висока  бровка" або "колода";  

- переїзд через закріплені колоди; 

 - заїзд або з'їзд з перешкоди типу "сходи". 

 

3.2. Перешкоди для дистанції „Фігурне водіння велосипеда" 

1)Щілина.  

2)Змійка між стійками.  

3)Коридор.  

4)Колія.  

5)Коло.  

6)Вісімка.  

7) Ворота.  

8)Кільце.  

9)Перенесення предмету.  

10)Зигзаг.  

11)Гойдалка.  

12)Змійка між фішками.  

13) Стоп-лінія. Фініш.  

 
IV. Визначення результатів 

4.1. Результат учасника на дистанціях „Фігурне водіння”, „Тріал” визначається 

сумою часу подолання дистанції та штрафного часу, перерахованого з балів, 

отриманих за технічні помилки. 

4.2. Сумарний результат команди на «Комплексній дистанції» може складатися з 

суми кращих результатів 3-х учасників(не менше 1-ї дівчини) . 

4.3. Штрафні бали для дистанцій „Фігурне водіння”, „Тріал” рекомендується 

враховувати в межах 1 бал = 5 - 10 сек. 

4.4. При рівності результатів, вище місце присуджується команді (учаснику), що 

стартували раніше,  

4.5. Результат команди визначається за сумою місць, що посіли учасники 

команди незалежно від статі. 

4.6. Загальний результат команди визначається за найменшою сумою місць, що 

вже посіла на всіх дистанціях.  

 

V. Забезпечення безпеки на дистанціях 

5.1 Всі дистанції з техніки велосипедного туризму учасники долають у шоломах 

або касках. 

5.2 До змагань допускаються велосипеди лише в технічно справному стані. 

Відповідальність за технічний стан велосипедів несуть самі учасники. 

 
*Примітка. Згідно з рекомендаціями Федерації Спортивного туризму України 

проходження дистанцій допускається без вантажу. 
 

 


