
Додаток 1. 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

відкритого Чемпіонату  міста Полтави серед учнівської та студентської 

молоді з велосипедного туризму на кубок Міського Голови в залік 23 

обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини 

 

І. Комплексна дистанція долатиметься учасниками без контрольного 

вантажу (багажник не обов’язковий). 

Комплексна дистанція (особисто-командні змагання) 

1. Дистанція „Фігурне водіння“  

Довжина дистанції – близько 100 м, кількість фігур – не менше 7 для ІІІ класу, 

та не менше 6 для ІІ-класу. 

 Відстань між фігурами – 3-4 м. 

Орієнтовний перелік фігур 

1.  Щілина 

2. Змійка між стійками 

3. Колія 

4. Коло 

5. Вісімка 

6. Ворота 

7. Кільце 

8. Перенесення предмету 

9. Гойдалка 

10. Стоп-лінія 

Параметри фігур згідно діючих правил, п. 3.17.4.3. 

Штрафи на дистанції «Фігурного водіння» згідно правил, п. 3.17.4.4. 

 

 

2. Дистанція „Тріал“  

Довжина дистанції – 100 – 200 м; проходження в межах коридору – до 1,5 м. 

Перелік перешкод  згідно п. 3.17.4.2. Правил. 

Кількість перешкод для ІІІ класу – 5, для ІІ – 4. 

Штраф аналогічно п. 3.17.4.1.(8). 

 

3. Дистанція „Крос“  

Довжина дистанції не менше 1км з штучними та природними перешкодами, 

може складатися з одного або кількох кіл.  

Кількість перешкод для ІІІ класу – 5, для ІІ класу – 4. 

Перелік перешкод згідно п. 3.17.4.2. Правил. 

 

Визначення результатів на комплексній дистанції 

Результат учасника на дистанціях «Фігурне водіння», «Тріал» і «Велокрос»  

(комплексна дистанція) визначається сумою часу подолання дистанцій та 

штрафного часу, перерахованого з балів отриманих за технічні помилки. 

(п.3.17.6.1.) 



Сумарний результат  команди на комплексній дистанції складається з суми 

кращих результатів 3-х учасників (не менше однієї дівчини) (п. 3.17.6.2.) 

 

Визначення загальних результатів 

Загальний результат команди визначається за найменшою сумою місць на 

«Комплексній дистанції» та дистанції «Смуга перешкод». У випадку рівності 

суми місць кількох команд, перевага надається команді, яка зайняла вище місце 

на дистанції «Смуга перешкод».  

 

 

ІІ. Дистанція «Смуга перешкод» (командні змагання) 

Також повідомляємо, планується проведення змагань на 

експериментальній дистанції «Смуга перешкод», запровадження якої 

передбачно проектом нового регламенту змагань з велосипедного туризму (без 

урахування у  залік спартакіади). 

Основна інформація по дистанції подана нижче: 

Дистанція „Смуга перешкод” 

Дистанція „Смуга перешкод” полягає у командному подоланні маршруту 

з природними та штучними перешкодами (крутий схил; яр; піщані або 

заболочені ділянки; струмки; неглибокі річки; калюжі; стовбури дерев, що 

лежать, тощо). Дистанція задається у вигляді схеми, бажано, з висотним 

графіком. Довжина дистанції – до 1 км у вигляді кола або лінійного маршруту. 

  

Додаткові етапи та штрафи на дистанції „Смуга перешкод” 

       Встановлення та укладання намету.  Етап полягає в розбиранні та складанні 

в чохол попередньо встановленого суддівського намету і деталей кріплення, а 

потім – у встановленні намету до повної готовності. Команда знаходиться на 

етапі до остаточного виправлення дефектів на встановленому нею наметі та 

інших помилок (по сигналу судді).  Час визначається з точністю до секунди. 

       

        Рух по бездоріжжю на велосипеді. Етап довжиною не більше 100 м і 

шириною 1,5 - 2 м прокладається по бездоріжжю з природними перешкодами 

(пісок, болото, рови, брід, круті повороти тощо). Дистанція долається по черзі 

кожним учасником окремо. 

Штрафується кожний дотик ногою землі (по 1 балу), виїзд за обмеження і 

падіння учасника (велосипеда) - по 3 бали. 

       Підйом вгору на велосипеді.  Довжина етапу - до 200 м, крутизна підйому - 

не більше 15 град (26 %). Дистанція долається на велосипеді по черзі окремо 

кожним учасником. Штрафується кожний дотик ногою землі (по 1 балу), виїзд 

за обмеження і падіння учасника (велосипеда) - по 3 бали. 

      Спуск по схилу на велосипеді.  Довжина етапу до 100 м, крутизна схилу - не 

більше 20 град (34 %). На схилі прокладається дистанція спуску з 3 - 5 

поворотами під кутом до 90°. Місця поворотів позначаються не менше як двома 

прапорцями і обмежувальними лініями шириною до 2 м. Дистанція долається 

по черзі окремо кожним учасником. Штрафується кожний дотик ногою землі 

(по 1 балу), виїзд за обмеження і падіння учасника (велосипеда) - по 3 бали.  



       Піщана ділянка. Ділянка складається, в основному, з піску. Довжина 

ділянки від 10 до 50м (в залежності від класу дистанції). Штрафується кожний 

дотик ногою землі (по 1 балу), виїзд за обмеження і падіння учасника 

(велосипеда) - по 3 бали.  

       Колія. Використовується ділянка шляху довжиною до 10 м, що має колію 

глибиною 0,5 – 0,6 м та шириною до 0,6 м. Колія може бути наповнена водою 

та бути непрямою. Штрафується кожний дотик ногою землі (по 1 балу), виїзд за 

обмеження і падіння учасника (велосипеда) - по 3 бали. 

       Подолання броду на велосипеді. Використовується ділянка струмка або 

річки шириною до 2 м, глибиною до 0,3 м, з швидкістю течії до 1 м/сек. 

Штрафується кожний дотик ногою землі (по 1 балу), виїзд за обмеження і 

падіння учасника (велосипеда) - по 3 бали. 

      Переправа через річку (яр) по колоді. Довжина заздалегідь укладеної колоди 

- 5 - 8 м, діаметр - 25 - 30 см. Місце під колодою повинно бути очищене і 

звільнене від сторонніх предметів. Мотузки застосовуються суддівські. 

Перешкода долається учасниками по черзі. Вантаж та велосипеди 

транспортуються перилами окремо. Учасники переправляються по черзі із 

застосуванням супроводження допоміжною мотузкою. 

Штрафи на етапі - згідно з правилами пішохідного туризму, а саме: 

   1 бал – незамуфтований карабін, неправильно зав’язаний вузол, заступ за 

обмежувальну лінію. 

   3 бали – втрата супроводу, провисання (намокання) супроводу, вихід за 

обмежувальну лінію. 

   10 балів – втрата самостраховки, втрата спорядження (велосипед, вантаж), 

зрив учасника. 


