
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 
 

 

 

 

 Відкритої першості комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської області»  

з пішохідного туризму в залік 23 обласної туристської Спартакіади  

учнівської та студентської молоді Полтавщини. 

1. Мета змагань 

1.1. Популяризація і подальший розвиток спортивного туризму в області,  

підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших команд і 

спортсменів та формування збірної команди області для участі у Всеукраїнських 

змаганнях, пропаганда здорового способу життя. 

2. Термін та  місце проведення 

 2.1. Змагання  проводяться 05-07 квітня 2019 року в м.Полтаві на базі 

комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 

Полтавської міської ради Полтавської області» вул.Тунельна 16. 

3. Керівництво змаганнями 

 3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює 

керівництво комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№15 Полтавської міської ради Полтавської області». Безпосереднє проведення 

змагань здійснює головна суддівська колегія (далі ГСК), затверджена наказом 

школи та погоджена з Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства 

учнівської молоді.  

Відповідальність за проведення змагань і підготовку місць проведення покладається 

на  директора комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів №15» Боряк Л.І., методиста ММК управління освіти Третинник Ю.В. та 

головну суддівську колегію. 

 

4. Учасники змагань 

       4.1. До участі у змаганнях допускаються команди від загальноосвітніх, 

позашкільних, інтернатних, професійно-технічних та  вищих навчальних закладів I-

IV рівнів акредитації, або збірні команди міст (районів) Полтавської області та 

інших областей. Кількість команд від однієї території не обмежується. 



       4.2. Змагання проводяться у двох вікових групах: середня вікова група - 

учнівська молодь не старша 2005 р.н.; старша вікова група – учнівська та 

студентська молодь не старша 1999 р. н.  

       4.3. Змагання проводяться на дистанціях: середня вікова група – І, ІІ класу; 

старша вікова група – І, ІІ, ІІІ класу. У залежності від віку,  рівня підготовки та 

спортивної кваліфікації учасників команда чи окремі учасники самостійно за 

погодженням з ГСК вибирають клас дистанції. 

4.3. Склад команди у кожній віковій групі - 11 осіб, в т.ч. 8 спортсменів (з них 

не менше 3-х дівчат), тренер, представник та кваліфікований суддя.  

5. Програма змагань 

05 квітня. 14.00- 18.00 - заїзд учасників, робота мандатної комісії    

         

        19.00 – нарада ГСК та представників команд 

06 квітня.  
      08.30 – відкриття змагань. 

      09.00 – Початок змагань на дистанції «Смуга перешкод» зв’язки. 

07 квітня.  
      08.00 – Початок змагань на дистанції «Смуга перешкод» командна.  

      15.00 – нагородження переможців та призерів, закриття змагань. 

6. Визначення переможців 

6.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму 

2008 року, даним Порядком проведення, Умовами та Технічним регламентом 

дійсним на момент проведення змагань. 

6.2. Результат команди в командних змаганнях на дистанції «Смуга 

перешкод» зв’язки визначається за сумою місць трьох зв’язок, з них не більше 

чотирьох хлопців. При рівності суми, перевага команди яка має більш високе місце 

зв’язки. 

6.3. Результат зв’язки визначається відповідно до вибраного класу дистанції, 

отриманого результату  та її подолання. Вище місце займають зв’язки, які повністю 

подолали дистанцію відповідно третього, другого та першого класів.  

6.4. Результат у командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» 

визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого результату та 

подолання її командою. Вище місце займають команди, які повністю подолали 

дистанцію відповідно третього, другого та першого класів.  

6.2. Результат команди в загальному заліку змагань визначається за 

найменшою сумою місць, зайнятих командами на дистанціях змагань. У разі якщо 

дві та більше команд наберуть однакову суму, перевага надається команді, що має 

вищий результат у командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод». Команди, 

які виступили не на всіх дистанціях програми змагань займають місця після команд, 

що мають більш повний залік. 

 

7. Нагородження 

7.1. Переможці та призери в загальному заліку, в окремих видах програми та 

особистому заліку нагороджуються медалями, призами та грамотами.  

7.2. Кожна команда, окремі учасники, фізичні та юридичні особи можуть 

установити свій приз. 

 

 



 

8. Умови  прийому та розміщення команд 

 8.1. Команди прибувають до м.Полтави, вул.Тунельна 16.  комунальний заклад 

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

Полтавської області» з 14.00 до 18.00  для реєстрації та проходження мандатної 

комісії 

 8.2. Розміщення учасників у класних кімнатах закладу, спорядження для 

ночівлі командне. За попередньою заявкою є можливість організації 

централізованого харчування (орієнтовна вартість 3-х разового на добу 60-70 грн.). 

приготування їжі на газових пальниках та електричних приладах у приміщенні 

навчального закладу заборонено. 

 

9. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 

 9.1. Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до 29 березня 2019 

року, технічні заявки до 04 квітня  2019 року на адресу: 

poltavatourcenter@gmail.com. Уразі відсутності попередньої та технічної заявок, 

команди до змагань не допускаються. Додаткову інформацію щодо дистанцій 

змагань можна отримати  за стільниковими телефонами: 095-1843689, 068-7369667 

(Криворучко А.В.). 

 9.2. Іменна заявка за встановленою формою,  завірена печаткою районними 

(міським) відділами освіти, навчальним закладом та медичною організацією, 

подається в мандатну комісію в день заїзду команд разом із такими документами: 

паспорти учасників (свідоцтва про народження), учнівські (студентські) квитки або 

довідки за 2018-2019 н.р. з місця навчання з фотографією, завіреною печаткою, 

кваліфікаційні книжки спортсмена-розрядника, страхові поліси.  

 

10. Фінансування 

 10.1. Організація та проведення змагань за рахунок комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15» . 

        10.2. Для забезпечення підготовки та проведення змагань в установленому 

порядку залучаються благодійні внески, спонсорська допомога, не заборонені 

чинним законодавством України. 

        10.3. Відшкодування витрат на участь у змаганнях здійснюється стороною, що 

відряджає. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
 

mailto:turcenter@mail.ru


 

 
 Відкритої першості комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської області»  

з велосипедного туризму в залік 23 обласної туристської Спартакіади  

учнівської та студентської молоді Полтавщини. 

2. Мета змагань 

1.1. Популяризація і подальший розвиток спортивного туризму в області,  

підвищення спортивної майстерності, виявлення найсильніших команд і 

спортсменів та формування збірної команди області для участі у Всеукраїнських 

змаганнях, пропаганда здорового способу життя. 

2. Термін та  місце проведення 

 2.1. Змагання  проводяться 05-07 квітня 2019 року в м.Полтаві на базі 

комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 

Полтавської міської ради Полтавської області» вул.Тунельна 16. 

3. Керівництво змаганнями 

 3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює 

керівництво комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№15 Полтавської міської ради Полтавської області». Безпосереднє проведення 

змагань здійснює головна суддівська колегія (далі ГСК), затверджена наказом 

школи та погоджена з Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства 

учнівської молоді.  

Відповідальність за проведення змагань і підготовку місць проведення покладається 

на  директора комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів №15» Боряк Л.І., методиста ММК управління освіти Третинник Ю.В. та 

головну суддівську колегію. 

 

4. Учасники змагань 

4.1.  До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 

позашкільних, інтернат них, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-

ІУ рівнів акредитації, або збірні команди міст (районів) Полтавської області та 

інших областей. 



4.2. Змагання проводяться по двох вікових групах: середня група – юнаки та 

дівчата не старші 2005 року народження; старша група – юнаки та дівчата не старші 

1999 року народження.  

4.3. Склад команди по кожній віковій групі  - 4 учасника (з них не менше 1-ї 

дівчини), тренер, представник та кваліфікований суддя.  

4.4. Спортивна кваліфікація учасників згідно п.3.3.2. Правил змагань зі 

спортивного туризму. 

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

командні змагання на дистанціях: комплексна дистанція (Фігурне водіння 

велосипеду, Тріал, Велокрос) та командні (Велоестафета з елементами велораллі.) 

Склад команди - 4 особи (не менше 1-ї дівчини), клас дистанції - ІІ. Старша вікова 

група – особисто-командні змагання на дистанціях: «Фігурне водіння велосипеду», 

«Тріал», «Велокрос» та командні «Велоестафета з елементами велораллі.». Склад 

команди - 4 особи (не менше 1-ї дівчини), клас дистанції - ІІІ.  (В залік обласної 

спартакіади будуть враховуватися результати команд  в комплексній дистанції). 

4.6. Спорядження для проходження дистанції має гарантувати безпеку 

спортсменів. До змагань допускаються велосипеди лише в технічно справному 

стані. Відповідальність за технічний стан велосипеду, що використовуються на 

змаганнях з велосипедного туризму покладаються на представника команд. Всі 

дистанції з техніки велосипедного туризму учасники долають у шоломах або касках.  

5. Програма змагань 

 

05 квітня. 14.00- 18.00 - заїзд учасників, робота мандатної комісії    

        19.00 – нарада ГСК та представників команд 

06 квітня.  
      08.30 – відкриття змагань. 

      09.00 – початок змагань команд на «Комплексній Дистанції» 

07 квітня.  

      08.00 – початок змагань на дистанції «Велоестафета з елементами велораллі» 

командна.  

      15.00 – нагородження переможців та призерів, закриття змагань. 

6. Визначення переможців 

6.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі велосипедного 

туризму даним Порядком проведення, Умовами та Технічним регламентом дійсним 

на момент проведення змагань. 

6.2. Результат команди в командних змаганнях на «Комплексній дистанції»  

визначається за сумою часу трьох кращих учасників з них не менше однієї дівчини.. 

6.4. Результат у командних змаганнях на дистанції «Велоестафета з 

елементами велораллі» визначається відповідно до отриманого результату та 

подолання її командою.  

6.2. Результат команди в загальному заліку змагань визначається за 

найменшою сумою місць, зайнятих командами на дистанціях змагань. У разі якщо 

дві та більше команд наберуть однакову суму, перевага надається команді, що має 

вищий результат у командних змаганнях на дистанції «Велоестафета з елементами 

велораллі». Команди, які виступили не на всіх дистанціях програми змагань 

займають місця після команд, що мають більш повний залік. 

 

 



7. Нагородження 

7.1. Переможці та призери в загальному заліку, в окремих видах програми та 

особистому заліку нагороджуються медалями, призами та грамотами.  

7.2. Кожна команда, окремі учасники, фізичні та юридичні особи можуть 

установити свій приз. 

8. Умови  прийому та розміщення команд 

 8.1. Команди прибувають до м.Полтави, вул.Тунельна 16, комунальний заклад 

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

Полтавської області» з 14.00 до 18.00  для реєстрації та проходження мандатної 

комісії 

 8.2. Розміщення учасників у класних кімнатах закладу, спорядження для 

ночівлі командне. За попередньою заявкою є можливість організації 

централізованого харчування (орієнтовна вартість 3-х разового на добу 60-70 грн.). 

приготування їжі на газових пальниках та електричних приладах у приміщенні 

навчального закладу заборонено. 

9. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 

 9.1. Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до 29 березня 2019 

року, технічні заявки до 04 квітня 2019 року на адресу: poltavatourcenter@gmail.com. 

Уразі відсутності попередньої та технічної заявок, команди до змагань не 

допускаються. Додаткову інформацію щодо дистанцій змагань можна отримати  за 

стільниковим телефоном: (0500131596, головний суддя Луценко В.П.) 

 9.2. Іменна заявка за встановленою формою,  завірена печаткою районними 

(міським) відділами освіти, навчальним закладом та медичною організацією, 

подається в мандатну комісію в день заїзду команд разом із такими документами: 

паспорти учасників (свідоцтва про народження), учнівські (студентські) квитки  або 

довідки за 2018-2019 н.р. з місця навчання з фотографією, завіреною печаткою, 

кваліфікаційні книжки спортсмена-розрядника, страхові поліси.  

 

10. Фінансування 

 10.1. Організація та проведення змагань за рахунок комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15» . 

        10.2. Для забезпечення підготовки та проведення змагань в установленому 

порядку залучаються благодійні внески, спонсорська допомога, не заборонені 

чинним законодавством України. 

        10.3. Відшкодування витрат на участь у змаганнях здійснюється стороною, що 

відряджає. 
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