
10.02.2023 № 01-14/73 На № ______ від ____________ 

 

Керівникам органів управління 
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1. Мета змагань 

Популяризація спортивного пішохідного туризму в області, підвищення 

спортивної майстерності учнівської та студентської молоді з техніки 

пішохідного туризму, виявлення найсильніших спортсменів і команд 

Полтавщини. 

 

2. Терміни та місце проведення 

Відкрита першість Михайлівського ліцею Михайлівської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області (далі – Михайлівський ліцей) з 

пішохідного туризму в приміщенні (далі – Першість) проводиться у період з 10 

до 12 березня 2023 року в спортивному залі Михайлівського ліцею (адреса:      с. 

Михайлівка, вул. Молодіжна 9). 
 

3. Керівництво  

 3.1. Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Першості  

покладається на Михайлівський ліцей. 

 3.2. Організація та проведення Першості здійснюється із дотриманням 

Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної». Відповідальним за його виконання є головний суддя та учасники 

змагання. 
 

4. Учасники  
4.1. До участі у Першості допускаються команди від закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої та фахової 

передвищої освіти, закладів освіти обласного підпорядкування та/або збірні 

команди сільських, селищних, міських територіальних громад. Кількість команд 

від закладів освіти та/або збірних команд закладів освіти територіальних громад 

не обмежується. 

 4.2. Змагання проводяться у двох вікових групах: молодша вікова група – 

учнівська молодь не старша 2009 р.н.; старша вікова група – учнівська та 

студентська молодь не старша 2003 р.н.  
4.3. Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією та роком народження): на 

дистанціях третього класу – не нижче третього дорослого або першого 
юнацького розряду та не молодше 2010 року народження; на дистанціях другого 
класу – не нижче  другого юнацького розряду та не молодше 2012 року 



народження; на дистанціях першого класу – не молодше 2015 року народження. 
 4.4. Першість включає в себе такі види:  

- Особисто-командні змагання «Смуга перешкод» (склад команди 6 

чоловік, з них не менше двох осіб протилежної статі). 

- командні змагання «Смуга перешкод» «Зв’язки» (склад 3 зв’язки – 6 

осіб, з них не менше двох осіб протилежної статі, залік по 2 зв’язках (з 

них не менше однієї особи протилежної статі). 

4.5. Змагання проводяться на дистанціях «Смуга перешкод»: 

- старша вікова група – І та ІІІ клас. 

          - молодша вікова група – І та ІІ клас.       

 4.6. Учасники у спортивній залі повинні знаходитися у змінному 

спортивному взутті. 
 

5. Програма Першості 

 5.1. Участь у Першості можлива лише за дотримання вимог цього 

Регламенту. 

 5.2. Підтвердження про участь команд у змаганнях (за формою 1) подати 

до 27 лютого 2023 року, після чого буде складено графік виступу команд. До 03 

березня 2023 року команди отримають виклик на змагання. Команди прибувають 

на змагання відповідно до виклику. 

Форма 1 
№ 

п/п 

команда молодша старша Тренер команди телефон 

1 

клас 

2 

клас 

1 

клас 

3 

клас 

  

1 КЗ «Полтавський 

обласний центр 

національно-

патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства 

учнівської молоді 

Полтавської обласної 

ради» 

 6  6 Криворучко А.В. 0951843689 

 
 

6. Визначення переможців 

6.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного 

туризму 2021 року, цим Регламентом, Умовами та Технічним регламентом 

проведення спортивних змагань зі спортивного туризму зі спортивної 

дисципліни – Дистанція пішохідна, затверджений Президією ФСТУ у 2018 році 

зі змінами 2021 року.  

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» 

«Зв’язки». Команди, які виступили не на всіх дистанціях програми змагань, 

займають місця після команд, що мають більш повний залік. 

6.3. Результат команди в особисто-командних змаганнях на дистанції 

«Смуга перешкод» та командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» 

«Зв’язки», визначається відповідно до Умов проходження дистанції.  



 

7. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 

 7.1. Попередня реєстрація на участь у змаганнях до 27 лютого 2023 року 

за електронною адресою: victorovuch61@gmail.com  

7.2. Технічні заявки подаються не пізніше ніж за добу до дати виступу 

команди відповідно до виклику за електронною адресою: 

victorovuch61@gmail.com 

7.3. У разі відсутності попередньої та технічної заявок, команди до змагань 

не допускаються.  

7.4. Додаткову інформацію щодо дистанцій змагань та Регламенту можна 

отримати: 095-184-36-89, 068-736-96-67 (Криворучко Анатолій Вікторович, 

головний суддя змагань).  

 7.5. Під час проходження комісії з допуску до змагань 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-тренера 

команди, який відповідає за життя та здоров’я учасників та судді; 

- документи, 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 та учнівський квиток 2022-2023 н.р.);  

- 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. 

 

8. Умови  прийому команд та безпека змагань 

8.1. Команди прибувають відповідно до виклику, за одну годину до її 

запланованого графіком виступу на дистанції для реєстрації та проходження 

комісії з допуску.  

8.2. Відповідальність за виконання вимог заходів безпеки під час 

проведення змагань покладається на ГСК. 

8.3. Відповідальність за якість і безпечне використання особистого та/або 

командного спорядження, поведінку на арені змагань несе тренер-представник 

та учасники команди. 
8.4. Учасники команди повинні мати особисте та командне спорядження 

для проходження дистанцій, що забезпечує безпеку. 
8.5. Учасники та судді змагань повинні дотримуватися вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України  гострої респіраторної хвороби 
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COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641». 

8.6. У разі оголошення повітряної тривоги, під час проведення змагань, всі 
учасники, тренери-представники, судді, організатори, переходять до укриття, яке 
буде вказане під час проходження комісії з допуску.  

8.7. На час проведення змагань дотримання вимог заходів безпеки 
учасниками команди покладається на тренера-представника. 

8.8. Невиконання вимог заходів безпеки під час змагань тягне за собою 
відповідальність, у тому числі відсторонення від змагань та спортивну 
дискваліфікацію на період проведення змагань. 
 8.9. У ході проведення змагань обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 
 

9. Нагородження 

9.1. Команди – переможці та призери в загальнокомандному заліку 

нагороджуються кубками та грамотами Михайлівського ліцею. 

9.2. Призери змагань по окремих видах нагороджуються грамотами та 

медалями Михайлівського ліцею.  

 

10. Фінансування 

10.1. Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за 

рахунок Михайлівського ліцею. 

10.2. Відшкодування витрат на участь у змаганнях здійснюється стороною, 

що відряджає. 

 

 
  



 

Попередні умови проходження дистанцій відкритої першості  

Михайлівського ліцею з пішохідного туризму в приміщенні в залік 25 туристського 

Кубку Полтавської області серед учнівської та студентської молоді  

(10-12 березня 2023 року) 

 

Особисто-командні змагання 

Дистанція 1 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – І (26,4 б.) 

2. Довжина – до 100 м. 

3. Набір висоти – 0 м. (0 б.) 

4. Кількість етапів – 7 (всі етапи наведені суддями), спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): 

ЗЧ-2: старша вікова група – 3.00-4.00; середня вікова група – 4.00-5.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 2-3 хв. 

  

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.) Виносний етап. Обладнання: мотузки різного 

діаметру, карабіни, опора – труба. Учасники старшої вікової групи в’яжуть шість вузлів, 

по одному з переліку Технічного регламенту за призначенням. Учасники середньої 

вікової групи в’яжуть чотири будь-які з переліку Технічного регламенту. ЗЧ-1: старша 

вікова група – 2.00; середня вікова група – 1.00. 

Старт. 

2. Рух по жердинах (1А – 4,0 б.). Довжина – до 10 м. Обладнання: жердина та 

п’ять опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Навісна переправа через яр (Н/К – 2,0 б.).  Довжина – 9 м. Обладнання: КЛ 

– на ВД та ЦД; СП – на ДП. 

4. Переправа через яр по колоді (1А – 4,0 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: 

КЛ – на ВД та ЦД; СП, колода – на ДП. 

5. Переправа по вірьовці з перилами через яр (Н/К – 2 б.). Довжина – 9 м. 

Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; СП – на ДП. 

6. Переправа за допомогою маятника (1А – 4 б.). Довжина – 4 м. Обладнання: 

КЛ – на ВД та ЦД; підвішена мотузка з вузлами провідниками для с/с. Учасники долають 

етап із с/с. 

7. Підйом по схилу (1А – 3,2 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: КЛ – на ВД; СП, 

лавочка для руху учасників, ОЛ – на ДП; СП етапу №7 – на ЦД.   

8. Траверс схилу (1А – 3,2 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; 

СП, 5 горизонтальних ділянок – на ДП.  ЗЧ-2. 

 

Дистанція 2 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – ІІ (40,0 б.) 

2. Довжина – до 70 м. 

3. Набір висоти – 12 м. (1,2 б.) 



4. Кількість етапів – 6 (3 етапи наводять учасники або частково), спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): 

ПЗЧ – 5.00-6.00;  ЗЧ-2 – 09.00-10.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 4-5 хв. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.) Виносний етап. Обладнання: мотузки різного 

діаметру, карабіни, опора – труба. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку 

Технічного регламенту за призначенням. ЗЧ-1 – 2.00. 

Старт. 

2. Рух по жердинах (1А – 4,0 б.). Довжина – до 10 м. Обладнання: жердина та 

п’ять опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Підйом вертикальними перилами (1Б – 4,8 б.). Довжина – 6 м. 

Обладнання: СС, СП – на ДД; ПСП – на ЦД. Учасники долають етап по СП із с/с та СС. 

4. Похила навісна переправа через яр униз (1Б – 7,2 б.). Довжина – 11 м. 

Обладнання: ПСП, ПС (ЗСК) – на ВД; СП – на ДП; КЛ – на ЦД. Учасник долає етап із 

самовипуском страхувальної мотузки (п. 9.9 Технічного регламенту). Етапи 3-4 

долаються без втрати с/с. ПЗЧ-1. 

5. Переправа через яр по колоді (1Б – 6,0 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: 

ПКП (ЗСК), КЛ – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Учасники переправляють за допомогою 

човника кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, який закріплює асистент, наводять 

перила (дозволяється одинарні) та переправляються на ЦД із с/с.  

6. Підйом по скельній ділянці (2А – 6,4 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: СС, 

штучна скельна ділянка, ОЛ – на ДП; ПСП, ПС (ЗСК) – на ЦД. Учасники долають етап із 

СС. 

7. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: 

ПСП, ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД. Учасники долають етап по наведених 

перилах із СС. Етапи 6-7 долаються без втрати СС та с/с. ЗЧ-2. 

 

Дистанція 3 класу. 

Загальні положення 

1.  Клас дистанції – ІІІ (59,6 б.) 

2. Довжина – до 100 м. 

3. Набір висоти – 12 м. (1,2 б.) 

4. Кількість етапів – 8 (6 етапи наводять учасники або частково), спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу: 

ПКЧ-1 – 5.00-6.00; ПЗЧ-2 – 9.00-10.00; ЗЧ-2 – 15.00-16.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 5-7 хв. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.) Виносний етап. Обладнання: мотузки різного 

діаметру, карабіни, опора – труба. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку 

Технічного регламенту за призначенням. ЗЧ-1 – 2.00. 

Старт. 



2. Рух по жердинах (1А – 4,0 б.). Довжина – до 10 м. Обладнання: жердина та 

п’ять опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Підйом вертикальними перилами (1Б – 4,8 б.). Довжина – 6 м. 

Обладнання: СС, СП – на ДД; ПСП – на ЦД. Учасники долають етап по СП із с/с та СС. 

До початку руху на етапі №3 учасник закріпляє КП на ЦД етапу №4. 

4. Похила навісна переправа через яр униз (2Б – 10,0 б.). Довжина – 11 м. 

Обладнання: ПСП, ЛН, ПКП (ЗСК), ПС (ЗСК) – на ВД; СП – на ДП; КЛ, ПКП (ЗСК) – на 

ЦД. Учасник наводить КП та  долає етап із самовипуском страхувальної мотузки (п. 

9.9 Технічного регламенту). Етапи 3-4 долаються без втрати с/с. ПЗЧ-1. 

5. Переправа через яр по колоді (1Б – 6,0 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: 

ПКП (ЗСК), КЛ – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Учасник переправляє за допомогою 

човника кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, який закріплює асистент, наводить 

КП (дозволяється одинарні) та переправляється на ЦД із с/с.  

6. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А – 8,0 б.). Довжина – 9 м. 

Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК) – на ВД та ЦД; нижні СП – на ДП. Учасник переправляє за 

допомогою човника кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, який закріплює асистент, 

наводять КП та переправляється на ЦД із с/с. ПЗЧ-2. 

7. Похила навісна переправа через яр вгору (2Б – 12,0 б.). Довжина – 11 м. 

Обладнання: ПКП (ЗСК), КЛ – на ВД; подвійні СП, закріплені на ЦД, СС – на ДП; ПСП, 

ЛН – на ЦД. Учасники долають етап по самостійно наведених СП із СС. За карабіни 

задіяні для наведення, штрафні бали не виставляються. 

8. Траверс схилу (1А – 3,2 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: ПСП – на ВД та 

ЦД; СП, 5 горизонтальних ділянок – на ДП.   

9. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: 

ПСП, ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД. Учасники долають етап по КП із СС. 

Етапи 7-9 долаються без втрати с/с. ЗЧ-2. 

 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається за сумою місць чотирьох учасників з них не більше 

трьох протилежної статі, з урахуванням коефіцієнтів (в залежності від кількості учасників 

в групах хлопці та дівчата). При рівній сумі місць, перевага надається команді, у якої 

більше 1, 2, 3 і так далі місць 

Результат учасника визначається відповідно до вибраного класу дистанції, 

отриманого результату  та подолання її учасником за сумою бальної оцінки кожного 

подоланого учасником етапу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Командні змагання (зв'язок) 

Дистанція 1 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – І (32,6 б.) 

2. Довжина – до 70 м. 

3. Набір висоти – 0 м. (0 б.) 

4. Кількість етапів – 6, спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ: старша вікова група – 6.00-7.00; середня вікова група – 8.00-9.00. 

ЗЧ: старша вікова група – 10.00-12.00; середня вікова група – 13.00-15.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 7-10 хв. 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни, опора – труба. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Технічного 

регламенту за призначенням. 

2. Рух по жердинах (1А – 4,0 б.). Довжина – до 10 м. Обладнання: жердина та 

п’ять опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Переправа через яр по колоді (1Б – 7,0 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: 

КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Перший з КС по колоді, 

другий по КП (дозволяється одинарних).  

4. Навісна переправа через яр (1А – 4,0 б.).  Довжина – 14 м. Обладнання: 

КЛ, ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; СП – на ДП. Учасники долають етап по СП з 

супроводженням. ПЗЧ. 

5. Переправа по вірьовці з перилами через яр (1А – 4,0 б.). Довжина – 9 м. 

Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; СП – на ДП. 

6. Переправа за допомогою маятника (1А – 4,0 б.). Довжина – 4 м. Відстань 

між ПС – до 9 м. Обладнання: КЛ, ПС (петля) – на ВД та ЦД; підвішена мотузка з вузлами 

провідниками для с/с – на ДП. Учасники долають етап із с/с та командним 

супроводженням. 

7. Траверс схилу (1Б – 5,6 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі), 

ПКП (ЗСК) – на ВД та ЦД; 4 ППС (петля) – на ДП, всі ділянки горизонтальні. Перший з 

КС, другий як перший або по КП. Транспортування вантажу учасникам – дозволено. ЗЧ. 

 

Дистанція 2 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – ІІ (45,6 б.) 

2. Довжина – до 100 м. 

3. Набір висоти – 6 м. (0,6 б.) 

4. Кількість етапів – 8, спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ-1 – 8.00-9.00; ПЗЧ-2 – 14.00-16.00; ЗЧ – 17.00-20.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 10-12 хв. 

 

 

  



Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни, опора – труба. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Технічного 

регламенту за призначенням. 

2. Рух по жердинах (1А – 4,0 б.). Довжина – до 10 м. Обладнання: жердина та 

п’ять опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Підйом по скельній ділянці (2А – 8,0 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: ПС 

(2 петлі), СС для першого, штучна скельна ділянка, ППС (ЗСК), ОЛ – на ДП; ПСП, ПС (2 

петлі) – на ЦД. Перший з КС та СС використовуючи ППС. 

4. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: 

ПСП, ПС (2 ЗСК, петля) – на ВД; підлога (БЗ), ПС (2 петлі) – на ЦД. Учасники долають 

етап по КП з верхньою КС. Етапи 3-4 долаються без втрати с/с. ПЗЧ-1. 

5. Переправа через яр по колоді (1Б – 7,0 б.). Довжина – 9 м. Обладнання: 

КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Перший з КС по колоді, 

другий по КП (дозволяється одинарних).  

6. Навісна переправа через яр (1А – 4,0 б.).  Довжина – 14 м. Обладнання: 

КЛ, ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; СП – на ДП. Учасники долають етап по СП з 

супроводженням.  

7. Переправа по вірьовці з перилами через яр (Н/К – 2,0 б.). Довжина – 9 м. 

Обладнання: ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі), КЛ – на ВД та ЦД; нижні СП – на ДП. Перший 

вільним лазінням з КС, другий по КП. ПЗЧ-2. 

8. Переправа за допомогою маятника (1А – 4,0 б.). Довжина – 4 м. Відстань 

між ПС – до 9 м. Обладнання: КЛ, ПС (петля) – на ВД та ЦД; підвішена мотузка з вузлами 

провідниками для с/с – на ДП. Учасники долають етап із с/с та командним 

супроводженням. 

9. Траверс схилу (1Б – 5,6 б.).  Довжина – 9 м. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі), 

ПКП (ЗСК) – на ВД та ЦД; 4 ППС (петля) – на ДП, всі ділянки горизонтальні. Перший з 

КС, другий як перший або по КП. Транспортування вантажу учасникам – дозволено. ЗЧ. 

 

Дистанція 3 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – ІІІ (66,2 б.) 

2. Довжина – до 100 м. 

3. Набір висоти – 12 м. (1,2 б.) 

4. Кількість етапів – 9, спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ-1 – 8.00-9.00; ПЗЧ-2 – 15.00-17.00; ЗЧ – 22.00-25.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 10-12 хв. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни, опора – труба. Учасники в’яжуть десять вузлів, будь-яких з переліку 

Технічного регламенту. 

2. Рух по жердинах (1А – 4,0 б.). Довжина – до 10 м. Обладнання: жердина та 

п’ять опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 



3. Підйом по скельній ділянці (2А – 8,0 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: ПС 

(2 петлі), СС для першого, штучна скельна ділянка, ППС (ЗСК), ОЛ – на ДП; ПСП, ПС (2 

петлі) – на ЦД. Перший з КС та СС використовуючи ППС. 

4. Похила навісна переправа через яр униз (2Б – 10,0 б.). Довжина – 11 м. 

Обладнання: ПСП, ЛН, ПС (ЗСК, петля), ПКП (ЗСК) – на ВД; КЛ, ПКП (ЗСК) ПС (2 петлі) 

– на ЦД. Перший учасники по вертикальних КП з верхньою КС, другий по КП. Етапи 3-4 

долаються без втрати с/с. ПЗЧ-1. 

5. Навісна переправа через яр (2А – 9,0 б.).  Довжина – 14 м. Обладнання: 

КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД. Перший вільним лазінням з КС, другий по 

КП.  

6. Похила навісна переправа через яр вгору (2Б – 12,0 б.). Довжина – 11 м. 

Обладнання: ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; макет скельної ділянки, ППС (карабін 

автомат), ОЛ, СС для першого – на ДП; ПСП, ЛН, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі)  – на ЦД. 

Перший вільним лазінням по скельній ділянці з КС, використовуючи ППС. Другий 

учасники по КП із КС. ПЗЧ-2. 

7. Траверс схилу (2А – 8,0 б.).  Довжина – 9 м. Обладнання: ПСП, ПС (2 петлі), 

ПКП (ЗСК) – на ВД та ЦД; 4 ППС (ЗСК), лінійна СС, п’ять ділянок – на ДП, всі ділянки 

горизонтальні. Перший з КС та СС, другий як перший або по КП. 

8. Спуск потерпілого з супроводжуючим (2Б – 10,0 б.). Довжина – 6 м. 

Обладнання: ПСП, ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД; СС для потерпілого – на ДП. 

Учасники долають етап із самовипуском (п. 9.9 Технічного регламенту) та СС. Умовна 

травма «опік кистей рук». Потерпілим стає по закінченню руху на етапі №7. Потерпілий 

на етапі не працює. Етапи 6-8 долаються без втрати с/с. ЗЧ. 

 

Підведення підсумків 

       Результат команди визначається за сумою місць трьох зв'язок з них не більше 

чотирьох хлопців. При рівній сумі місць, перевага надається команді, у якої більше 1, 2  і 

так далі місць 

       Результат зв’язки визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого 

результату  та подолання її командою за сумою бальної оцінки кожного подоланого 

командою етапу.  


