
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритої першості комунального закладу «Полтавської загальноосвітньої 

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

з пішохідного туризму в залік 24 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 03-05 квітня 2020 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. 
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4. Учасники змагань 

 4.1. До участі у змаганнях допускаються команди від закладів середньої 

освіти, закладів позашкільної освіти, закладів освіти обласного 

підпорядкування, професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої 

освіти або збірні команди міст, районів та сільських, селищних, міських рад 

об’єднаних територіальних громад 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 2006 р.н.; старша вікова група - учнівська та 

студентська молодь не старша 2000 р. н. 

4.3. Змагання проводяться на дистанціях: середня вікова група - I, II 

класу; старша вікова група - I, II, III класу. У залежності від віку, рівня 

підготовки та спортивної кваліфікації учасників команда чи окремі учасники 

самостійно за погодженням з ГСК вибирають клас дистанції. 

 4.4. 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 

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

19.00- нарада ГСК та представників команд 

04 квітня. 

08.30 - відкриття змагань. 

09.00 - Початок змагань на дистанції «Смуга перешкод». 

05 квітня. 

09.00 - Початок змагань на дистанції «Крос-похід». 

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 особисто-командних змаганнях на дистанції 

«Смуга перешкод» визначається за сумою місць шести учасників, з них не 

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

високе місце учасника. 

6.3. Результат учасника визначається відповідно до вибраного класу 

дистанції, отриманого результату та її подолання. 

6.4. Результат у командних змаганнях на дистанції «Крос-похід» 

визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого результату 

та подолання її командою. 

 6.5. 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 «Крос-              
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похід». 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» 03.04.2020р. 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 80-90 

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 27 березня 

2020 року включно, за посиланням: https://forumt.poltavatourcenter.pl.ua/ (для 

Криворучко А.В.). 

 9.2. Технічні заявки до 10.00 02 квітня 2020 року на адресу:  

poltavatourcenter@gmail.com. 

9.3 Заявки на проживання та харчування подаються до 10.00 02 квітня 

2020 року на адресу: school_pll5@ukr.net або за телефоном 050-0131596 

(Луценко В.П.) 

9.4. 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.). 

9.5. Під час проходження мандатної комісії команди подають 

документи: 

-  іменну заявку команди, завірену керівником органу управління 

освітою, директором закладу освіти та лікувальним закладом; (Дані 

про учасників змагань (Прізвище, Ім’я, по батькові, повна дата 

народження, розряд) тільки у друкованому вигляді. Підпис та печатка 

лікаря про допуск учасника до змагань. На іменній заявці обов’язково 

повинна бути печатка лікувального закладу, на обліку якого 

знаходяться учасники команди) 

-  наказ про направлення команди та призначення представника команди 

та тренера, які відповідають за життя та здоров’я учасників; 

https://forumt.poltavatourcenter.pl.ua/
mailto:poltavatourcenter@gmail.com
mailto:school_pll5@ukr.net
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- документа, що посвідчують особу учасників (паспорт громадянина 

України, паспорт громадянина України у формі картки, паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, учасники, яким не 

виповнилося 14 років - свідоцтво про народження); 

- кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про 

присвоєння спортивного розряду; 

- страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддів від 

команди, дійсні на час проведення змагань. Умови страхування 

повинні передбачати страхові виплати в разі настання нещасних 

випадків під час занять спортом, участі в змаганнях. 

10. Фінансування 

10.1. Організація та проведення змагань забезпечується комунальним 

закладом «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. 

 


