
Попередні умови проходження  дистанцій  

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. 
 

 

Змагання проводяться на дистанціях «Велоестафета з елементами 

велораллі» (командні змагання) та «Комплексна дистанція» («дистанції 

«Фігурне водіння велосипедом», «Велокрос», «Тріал»), - особисті змагання з 

командним заліком (згідно п. 3.17.1.2. та 3.17.1.3.) 

Всі дистанції учасники долають у шоломах. До змагань допускаються 

велосипеди, які відповідають вимогам Правил змагань, у справному 

технічному стані з колісною базою (відстанню між осями втулок коліс) не 

менше 980 мм. На «Комплексній дистанції» контрольного вантажу не буде. 

На дистанції «Велоестафета з елементами велораллі» (командні змагання)  

вантаж (суддівський) буде використовуватися на етапі «Переправа по колоді 

через яр». У випадку втрати контрольного вантажу під час етапу, команда 

отримує штраф за його втрату згідно  

п. 3.17.4.1.(3). Правил 

За 20 хвилин до старту учасники мають прибути у стартову зону для 

перевірки. 

 

Дистанція «Велоестафета з елементами велораллі» (командні 

змагання) 

Попередня інформація про дистанцію  

«Велоестафета з елементами велораллі» складається з двох частин. 

 

Перша частина «Велоестафета » полягає у проходженні дистанції довжиною 

близько 1км. кожним учасником команди у вигляді естафети з подоланням 

перешкод . 

Можливі перешкоди :  

1. Змійка між стійками 

2. Колія 

3. Коло 

4. Вісімка 

5. Ворота 

6. Гойдалка 

          7. Лабіринт (проходження  відрізку дистанції в межах коридору – до        

1,5 м.) 

          8. Крутий поворот. 

          9. Розворот на обмеженій площі 



          10. Піщана ділянка 

Друга частина «Елементи велораллі», де команда проходить виносні 

додаткові етапи. 

 

  Перелік 

можливих етапів 

 

1. Правила дорожнього руху(дорожні знаки) 

2. Надання першої долікарської допомоги(допомога 

при  кровотечах) 

3. Переправа через річку по колоді(швидкісний 

етап) 

4. В’язання вузлів.(швидкісний етап) 

5. Ремонт велосипеду(швидкісний етап) 

 

  

 

На етапі «В’язання вузлів»  кожен учасник має зав’язати один вузол з 

передбачених Правилами змагань зі спортивного туризму (розділ 

«Велосипедний туризм», п.3.17.4.1.(18). Обладнання суддівське. 

На етапі «Переправа через річку по колоді» обладнання суддівське 

(страхувальні системи, мотузки, карабіни),  п.3.17.4.1.(19) (Команди за 

бажанням можуть використовувати власні страхувальні системи та карабіни і 

обвяʼзки). 

На етапах «Правила дорожнього руху» та «Надання першої 

долікарської допомоги» кожен учасник розв’язує по одному завданню 

тестового характеру, п.3.17.4.1.(1). і п.3.17.4.1.(2). 

Участь у змаганнях на дистанції беруть 3 спортсмени від команди (не 

менше однієї дівчини).  

Старт команд роздільний. Інтервал 5 – хв 

Результат команди визначається сумою часу показаною командою під 

час проходження велоестафети та роботи на етапах, що долаються на час та 

штрафного часу, отриманого на дистанції за технічні помилки. Штрафний 

час 30 сек. за кожну технічну помилку. Штрафи на етапах згідно правил з 

велотуризму. 

 

 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 «Велораллі». У випадку рівності суми 

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

дистанції «Велораллі». (п. 3.17.6.8) 

 
 


