
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
22.12.2018     м.Полтава     № 465 

                                 м. Полтава     

 

Про затвердження Головної суддівської  

колегії та Програми 23 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 23 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2019 рік       

(додаток 1). 

1.2. Програму 23 обласної туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді Полтавщини на 2019 рік (додаток 2). 
 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

закладів освіти обласного підпорядкування та професійної (професійно-

технічної) освіти забезпечити участь команд у Спартакіаді.  
 

3. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

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

умови для проведення змагань Спартакіади.  
 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В.  

 

Директор Департаменту  

освіти і науки   О.В. Харченко 



Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

            

 

 

Склад 

Головної суддівської колегії 23 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2019 рік 

 

 

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

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, суддя 

Національної суддівської категорії. 

 

Головний секретар: – Порубай Н.Ю., завідувач методичного відділу 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, суддя першої суддівської категорії. 

Члени Головної 

суддівської колегії: – Безверхий О.А., завідувач організаційно-масового 

відділу Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, суддя другої суддівської 

категорії; 

– Дерика О.І., методист станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі м. Миргорода, суддя другої 

суддівської категорії; 

  – Карамушка О.В., директор Решетилівського 

районного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді; суддя першої суддівської категорії; 

– Луценко В.П., учитель комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 

Полтавської міської ради Полтавської області», суддя 

другої суддівської категорії; 

  – Сутула В.С., керівник гуртків Карлівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості, суддя першої 

суддівської категорії. 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                            (підписано)                         С.В. Комісар  

 
 



Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки    

      

 

 

Програма 

23 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 2005 року народження) та старшій віковій групі 

(юнаки та дівчата не старші 1999 року народження). На 55 відкритому 

Чемпіонаті області з пішохідного туризму: старша вікова група – юнаки та 

дівчата не старші 2002 року народження. 

 

Програма змагань старшої вікової групи 

 

1. 08-10.02 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму в приміщенні «Миргородська 

зима – 2019» (м. Миргород), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад команди – 6 

осіб (не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІІ. 

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 результати зв’язок (не менше 2 

дівчат);  клас дистанції – ІІІ.    

 

  2. 15-17.03 – Відкрита першість Чутівського району з пішохідного 

туризму в приміщенні (с. Нова Кочубеївка), К=1. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

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

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

2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

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

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

 

 3. 05-07.04 – Відкрита першість Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської 

області» з пішохідного туризму (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

 1) командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад команди –  

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

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 результати зв’язок (не менше 2 

дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 



4. 05-07.04 – Відкрита першість Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської 

області» з велосипедного туризму (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади 

загальне місце. 

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

велосипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції –  І, ІІ, ІІІ.  

 

5. 19-21.04 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму «Кубок Давида Гурамішвілі» 

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

1) командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад команди – 6 

осіб (не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІІ. 

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 результати зв’язок (не менше 2 

дівчат);  клас дистанції – ІІІ.    

  

          6. 21-23.06. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з велосипедного 

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

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

велосипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції –  І, ІІ, ІІІ. 

           

       7. 21-23.06. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з водного туризму 

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

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

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

 

       8. 13-15.09 – Відкрита першість  станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з велосипедного туризму (м. Миргород), К=1. В 

залік Спартакіади загальне місце. 

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

велосипеду», «Тріал», «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

         

         9. 20-22.09 – 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 «Крос-похід». Склад команди 

– 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік не більше 6 результатів (не менше 2 дівчат); 

клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Крос-похід». Склад команди – 6 осіб 

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

 

10. 20-22.09 – 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 

велосипеду», «Тріал», «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ.  

 

          11. 27-30.09 – 55 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму  (с. 

Вельбівка Гадяцького району), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція 

окремо. 

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

Склад команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік не більше 6 результатів (не 

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

2) командні змагання на дистанції «Крос-похід». Склад команди –   6 осіб 

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

 

12. 11-13.10 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму «Миргородський марафон – 

2019» (м. Миргород), К=1. 

1) командні змагання на дистанції «Крос-похід»: Склад команди – 6 осіб 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІІ. 

 

13. 25-27.10 – Відкриті змагання Карлівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 з пішохідного туризму в приміщенні «Золотий карабін-2019» 

(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 дівчат), в залік не більше 6 результатів (з них не 

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

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 зв’язки (не менше 2 дівчат);  клас 

дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 

14. 08-10.11 – 24 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в 

приміщенні (с. Вовчик Лубенський район), К=1,5. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

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

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

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

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

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

15. До 01.12 – І етап Всеукраїнських змагань з спортивних туристських 

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

вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року, від 3 ст. складності), К=3. Склад 

команди – не менше 2/3 учасників не старших 1999 року народження.  
 

Програма змагань середньої вікової групи 
 

 1. 08-10.02 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму в приміщенні «Миргородська 

зима – 2019» (м. Миргород), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 



1) командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад команди – 6 

осіб (не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІ. 

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 результати зв’язок (не менше 2 

дівчат);  клас дистанції – ІІ.  

   

2. 15-17.03 – Відкрита першість Чутівського району з пішохідного 

туризму в приміщенні (с. Нова Кочубеївка), К=1. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

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

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

2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ. 

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

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

 

 3. 05-07.04 – Відкрита першість Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської 

області» з пішохідного туризму (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

 1) командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад команди –  

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

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 результати зв’язок (не менше 2 

дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

 

4. 05-07.04 – Відкрита першість Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської 

області» з велосипедного туризму (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади 

загальне місце. 

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

велосипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції –  І, ІІ.  

 

5. 19-21.04 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму «Кубок Давида Гурамішвілі» 

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

1) командні змагання на дистанції «Смуга  перешкод»: Склад команди – 6 

осіб (не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІ. 

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 результати зв’язок (не менше 2 

дівчат);  клас дистанції – ІІ.    

  

          6. 21-23.06. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з велосипедного 

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

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

велосипеду»; «Тріал»; «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції –  І, ІІ. 



           

       7. 21-23.06. – Відкритий Чемпіонат Кобеляцького району з водного туризму 

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

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

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

 

       8. 13-15.09 – Відкрита першість  станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з велосипедного туризму (м. Миргород), К=1. В 

залік Спартакіади загальне місце. 

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

велосипеду», «Тріал», «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції – І, ІІ. 

        

        9. 20-22.09 – 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 «Крос-похід». Склад команди 

– 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік не більше 6 результатів (не менше 2 дівчат); 

клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції «Крос-похід». Склад команди – 6 осіб 

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

 

10. 20-22.09 – 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 

велосипеду», «Тріал», «Велокрос». Склад команди – 4 особи (не менше 1 

дівчини), в залік 3 результати (не менше 1 дівчини); клас дистанції – І, ІІ.  

 

          11. 27-30.09 – 55 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму  (с. 

Вельбівка Гадяцького району), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція 

окремо. 

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

Склад команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік не більше 6 результатів (не 

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

2) командні змагання на дистанції «Крос-похід». Склад команди –   6 осіб 

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

 

12. 11-13.10 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму «Миргородський марафон – 

2019» (м. Миргород), К=1. 

1) командні змагання на дистанції «Крос-похід»: Склад команди – 6 осіб 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІ. 

 

13. 25-27.10 – Відкриті змагання Карлівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 з пішохідного туризму в приміщенні «Золотий карабін-2019» 

(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 дівчат), в залік не більше 6 результатів (з них не 

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

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

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 зв’язки (не менше 2 дівчат);  клас 

дистанції – І, ІІ. 

 

14. 08-10.11 – 24 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в 

приміщенні (с.Вовчик Лубенський район), К=1,5. В залік Спартакіади кожна 

дистанція окремо. 

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

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

2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

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

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

 

15. До 01.12 – І етап Всеукраїнських змагань з спортивних туристських 

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

вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року, від 3 ст. складності), К=3. Склад 

команди – не менше 2/3 учасників не старших 2005 року народження.  

 

Підведення підсумків 

Особиста першість – в залік ідуть не більше 6 кращих результатів (по 

кількості очок) набраних на особисто-командних дистанціях. Пріоритетні 

змагання – особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» під час 

55 відкритого Чемпіонату області з пішохідного туризму. 

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

кількості очок) набраних на окремих дистанціях та видах змагань. Пріоритетні 

змагання – командні змагання на дистанції «Крос-похід» під час 55 відкритого 

Чемпіонату області з пішохідного туризму. 

Якщо на дистанції чи виді змагань виступає дві та менше територій (міст, 

районів тощо) то змагання вважаються не дійсні і команди та учасники 

залікових очок не отримують. У випадку, якщо на дистанції чи виді змагань 

виступає п’ять та менше територій (міст, районів тощо) команди та учасники 

отримують очки в залік з К=0,5.  

Підведення підсумків та нагородження учасників в особистому заліку 

відбувається за наступними категоріями: студентська молодь старшої вікової 

групи – 1999 р.н.-2001 р.н.; учнівська молодь старшої вікової групи – 2002 р.н. 

та молодші; учнівська молодь середньої вікової групи – 2005 р.н.-2006 р.н.; 

учнівська молодь молодшої вікової групи – 2007 р.н.-2009 р.н. 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді                                    (підписано)                     С.В. Комісар  
 
 


