
Попередні умови проходження дистанцій 

відкритої першості станції юних туристів ім. Д . Гурамішвілі з пішохідного туризму

«Кубок Давида Гурамішвілі 2019»

         Суддівство змагань здійснюється згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму 

(пішохідний туризм), затверджених Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту 24.04.2008 р. 

(далі - «Правила») та Технічним регламентом з проведення змагань з пішохідного туризму, 

затверджених рішенням виконкому Федерації спортивного туризму України (далі - «Технічний 

регламент»). Вимоги, щодо параметрів дистанції, подолання та послідовності проходження етапів, 

організації страховки, здійснюється відповідно до «Правил», «Технічного регламенту» та «Умов». 

 Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: ІСС, захисними касками з номерами 

учасників, формою, яка повинна закривати лікті і коліна.  

Скорочення

ПС - пункт страховки

ПСП – підвідні (відвідні) суддівські перила 

КС - командна страховка

СС - суддівська страховка

СП - суддівські перила

к/п - командні перила

ПКП – пункт кріплення поліспастних систем і перил

ТО – точкова опора

ЛО - лінійна опора

ППС - проміжній пункт страховки                                            

  ПЗЧ - проміжний заданий час

ЗСК - заглушений суддівський карабін

с/с - самостраховка

к.л. - контрольна лінія

ЗЧ - заданий час

ВД - вихідна ділянка

ЦД - цільова ділянка

ДП - ділянка перешкоди

БЗ  - зона етапу безпечна

НЗ - зона етапу небезпечна

ОЛ - обмежувальна лінія

ІСС - індивідуальна страхувальна система    

КЧ – контрольний час

Дистанція «Смуга перешкод» командні змагання старша група

1.  Клас дистанції - ІІІ (52,4 б.)

2.  Довжина -   до 300 м.

3.  Сумарний набір висоти  - 20 м

4.  Кількість етапів - 5, з них з самонаведенням – 5. 

5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції :

ПЗЧ-1 – 25 хв.; ЗЧ –45 хв.

6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 25 хв.

7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії

1. Переправа по колоді через яр (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – 12м. Обладнання: колода 

довжиною 6 м. на ДП; к.л., ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л., ПКП (дерево), ТО 

(петля) – на ЦД. Перший переправляється по колоді з КС.(Є можливість для організації 

«маятника»). Решта по наведених перилах з супроводженням.

2. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А, 8.0 б). Довжина етапу – 16 м. 

Обладнання етапу:  верхні СП– на ДП; к.л.,ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л.,ПКП 

(дерево), ТО (петля) – на ЦД. Перший учасник переправляється на ЦД  з КС вільним 

лазінням. Решта учасників  долає етап після наведення нижньої перильної мотузки 

(дозволяється одинарна) з супроводжуючою мотузкою.



3. Навісна переправа через яр (2 Б, 12.0 б). Довжина - 21 м. Обладнання: к.л., ПКП 

(дерево), 2ТО (петля) – на ВД.  ПКП (дерево), ТО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники наводять 

подвійні перила  та супроводжуючу мотузку. ПЗЧ – 1.

4. Підйом по схилу (1Б, 10,4 б) Довжина – 45 м.,крутизна – 50*. Обладнання: к.л., 2 ТО 

(петля) – на ВД. 3 ППС (петля) на ДП; 2ТО (петля), к.л. – на ЦД. Перший проходить етап з 

КС. Решта з с/с по наведених перилах. 

5. Спуск «активного» потерпілого з супроводжуючим по вертикальних перилах (2 
Б, 10.0 б). Довжина - 23 м, крутизна  - 75*.   ПСП, к.л.,2 ТО (ЗСК), 4 ТО (петля), СС,– на 
ВД. 2 ТО (петля), к.л. – на ЦД. Потерпілий – один з учасників на вибір  команди, 
визначається перед стартом і має відповідну позначку на касці. Умовна травма – опік 
долонь обох рук. Становиться «потерпілим» на етапі  в момент використання 
суддівського спорядження першим учасником команди. Під час руху потерпілий 
знаходиться за спиною супроводжуючого.

Дистанція «Смуга перешкод (зв’язки)» командні змагання старша група

1.  Клас дистанції - ІІІ (52,6 б)

2.  Довжина -   до 350 м.

3.  Сумарний набір висоти  - 25 м

4.  Кількість етапів - 8, з них з самонаведенням – 4.

5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції:

ПЗЧ-1 – 15 хв.; ПЗЧ 2 – 23 хв; ЗЧ – 35хв.

6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 15 хв.

7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії

8. Зв’язки можуть бути жіночі, чоловічі, змішані.

 

1. Навісна переправа через яр (2 Б, 5.0 б). Довжина - 21 м. Обладнання: к.л.,  2ТО (петля) – 

на ВД.  Подвійні СП на ДП. ТО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники проходять по СП  з 

супроводжуючою мотузкою.

2. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А, 8.0 б). Довжина етапу – 16 м. 

Обладнання етапу:  верхні СП– на ДП; к.л.,ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л.,ПКП 

(дерево), 2 ТО (петля) – на ЦД. Перший учасник переправляється на ЦД  з КС вільним 

лазінням. Другий учасник  долає етап після наведення нижньої перильної мотузки 

(дозволяється одинарна) з супроводжуючою мотузкою.

3. Переправа по колоді через яр (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – 12м. Обладнання: колода 

довжиною 6 м. на ДП; к.л., ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л., ПКП (дерево), ТО (петля) 

– на ЦД. Перший переправляється по колоді з КС.(Є можливість для організації «маятника»). 

Другий по наведених перилах з супроводженням. ПЗЧ - 1

4. Траверс схилу ( 2 А, 3.1 б) Довжина 45 м, крутизна 50*. К.л. на ВД. СП на ДП. 1 ділянка 

перил – підйом; 2, 3 ділянки – горизонтальні; 4 ділянка – підйом. Всі ділянки закріплені 

жорстко. К.л. на ЦД.

5. Спуск по схилу ( 1 Б, 2.3 б) Довжина – 50 м, крутизна 55*. К.л. – на ВД. СП – на ДП. К.л. – 

на ЦД. Учасники спускаються з самостраховкою. 

6. Рух по жердинах (1 Б, 5.0 б) к.л. – на ВД і ЦД. 6 опор та 2 жердини на ДП. ПЗЧ – 2.



7. Крутопохила переправа вгору (3 А, 7.2 б) Довжина – 23 м, крутизна 40*. К.л., 2 ТО (петля) 

на ВД. СП на ДП. К.л., 2 ТО на ЦД. Учасники проходять етап по СП з КС.

8. Спуск «активного» потерпілого з супроводжуючим по вертикальних перилах (2 Б, 
10.0 б). Довжина - 23 м, крутизна  - 75*.  ПСП, к.л., 2 ТО (ЗСК), , СС,– на ВД.  к.л. – на ЦД.  
Потерпілий – один з учасників на вибір  команди, визначається перед стартом і має 
відповідну позначку на касці. Умовна травма – опік долонь обох рук. Становиться 
«потерпілим» на етапі  в момент використання суддівського спорядження першим 
учасником команди.  Зв’язка  проводить спуск самовипуском. Під час руху потерпілий 
знаходиться за спиною супроводжуючого.

Дистанція «Смуга перешкод» командні змагання середня група

1.  Клас дистанції - ІІ (37,7 б.)

2.  Довжина -   до 300 м.

3.  Сумарний набір висоти  - 20 м

4.  Кількість етапів - 5, з них з самонаведенням – 3.

5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні):

ПЗЧ-1 – 20 хв.; ЗЧ –35 хв.

6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 20 хв.

7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії

1. Переправа по колоді через яр (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – 12м. Обладнання: колода 

довжиною 6 м. на ДП; к.л., ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л., ПКП (дерево), ТО (петля) – 

на ЦД. Перший переправляється по колоді з КС.(Є можливість для організації «маятника»). 

Решта по наведених перилах з супроводженням.

2. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А, 8.0 б). Довжина етапу – 16 м. 

Обладнання етапу:  верхні СП– на ДП; к.л.,ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л.,ПКП 

(дерево), 2 ТО (петля) – на ЦД. Перший учасник переправляється на ЦД  з КС вільним 

лазінням. Решта учасників  долає етап після наведення нижньої перильної мотузки 

(дозволяється одинарна) з супроводжуючою мотузкою.

3. Навісна переправа через яр (2 Б, 5.0 б). Довжина - 21 м. Обладнання: к.л., 2ТО (петля) – на 

ВД. СП на ДП. ТО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники проходять по СП з  супроводжуючою 

мотузкою. ПЗЧ – 1.

4. Підйом по схилу (1Б, 10,4 б) Довжина – 45 м.,крутизна – 50*. Обладнання: к.л., 2 ТО (петля) 

– на ВД. 3 ППС (петля) на ДП; 2ТО (петля), к.л. – на ЦД. Перший проходить етап з КС. Решта 

з с/с по наведених перилах. 

5. Спуск по схилу ( 1 Б, 2.3 б) Довжина – 50 м, крутизна 55*. К.л. – на ВД. СП – на ДП. К.л. – 

на ЦД. Учасники спускаються з самостраховкою по СП. 

Дистанція «Смуга перешкод (зв’язки)» командні змагання середня група

1.  Клас дистанції - ІІ (35,4 б)

2.  Довжина -   до 250 м.

3.  Сумарний набір висоти  - 20 м



4.  Кількість етапів - 6, з них з самонаведенням – 3. 

5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції:

ПЗЧ-1 – 15 хв.; ЗЧ – 25 хв.

6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 15 хв.

7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії

8. Зв’язки можуть бути жіночі, чоловічі, змішані.

1. Навісна переправа через яр (2 Б, 5.0 б). Довжина - 21 м. Обладнання: к.л.,  2ТО (петля) – 

на ВД.  Подвійні СП на ДП. ТО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники проходять по СП  з 

супроводжуючою мотузкою.

2. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А, 8.0 б). Довжина етапу – 16 м. 

Обладнання етапу:  верхні СП– на ДП; к.л.,ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л.,ПКП 

(дерево), 2 ТО (петля) – на ЦД. Перший учасник переправляється на ЦД  з КС вільним 

лазінням. Другий учасник  долає етап після наведення нижньої перильної мотузки 

(дозволяється одинарна) з супроводжуючою мотузкою.

3. Переправа по колоді через яр (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – 12м. Обладнання: колода 

довжиною 6 м. на ДП; к.л., ПКП (дерево), 2 ТО (петля) – на ВД; к.л., ПКП (дерево), ТО (петля) 

– на ЦД. Перший переправляється по колоді з КС.(Є можливість для організації «маятника»). 

Другий по наведених перилах з супроводженням. ПЗЧ - 1

4. Траверс схилу ( 2 А, 3.1 б) Довжина 45 м, крутизна 50*. К.л. на ВД. СП на ДП. 1 ділянка 

перил – підйом; 2, 3 ділянки – горизонтальні; 4 ділянка – підйом. Всі ділянки закріплені 

жорстко. К.л. на ЦД.

5. Спуск по схилу ( 1 Б, 2.3 б) Довжина – 50 м, крутизна 55*. К.л. – на ВД. СП – на ДП. К.л. – 

на ЦД. Учасники спускаються з самостраховкою. 

      6.    Рух по жердинах (1 Б, 5.0 б) к.л. – на ВД і ЦД. 6 опори та 2 жердини на ДП


