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Молодша група                                           

Попередні умови проходження дистанцій            

відкритої першості Центру позашкільної освіти Миргородської міської 

ради з пішохідного туризму «Миргородська зима 2023» 

 

         Суддівство змагань здійснюється згідно з діючими Правилами змагань 

зі спортивного туризму, затверджених Міністерством у справах сім’ї, молоді 

та спорту України 15.04..2021р. (далі - «Правила») та діючим Технічним 

регламентом з проведення змагань з пішохідного туризму Дистанція 

пішохідна, затвердженим рішенням виконкому Федерації спортивного 

туризму України  у 2018 році зі змінами 2021 року, (далі - «Технічний 

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

проходження етапів, організації страховки, здійснюється відповідно до 

«Правил», «Технічного регламенту» та  «Умов».   

 

Дистанція «Смуга перешкод» командні змагання 

 

1.  Клас дистанції    I (26,3 б); ІІ (46.2 б.) 

2.  Довжина    I - до 50 м; II- до 70 м. 

3.  Сумарний набір висоти   I – 5 м; II - 10 м 

4.  Кількість етапів                I – 4; II - 6,  Спецзавдань - 1 

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

ПКЧ (для дистанції другого класу) – 20 хв.;  

КЧ (для дистанції першого класу) – 20 хв.;  

КЧ  (для дистанції другого класу) – 30 хв. 

6.  Орієнтовний стартовий інтервал. 

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

1. Жердини (1Б, 4,8 б.). Довжина етапу – до 10 м. Обладнання етапу: 2 

жердини та 5 опор – на ДП; КЛ – на ВД та  ЦД.  

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

діаметру, карабіни,  опора дерево. Команда в’яже шість вузлів, по одному з 

переліку Технічного регламенту за призначенням: грепвайн, брамшкотовий, 

серединний провідник, штик, австрійський схоплюючий, УІАА. 

Використовувати одні вузли як основу для в’язання інших забороняється.  

3. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (маятник) 

(1Б, 6.0 б.). Довжина зони перешкоди – 6 м. Обладнання: СП маятника, ТО 

(петля), КЛ – на ВД; КЛ – на ЦД. С/с та супроводження не вимагаються. 

4. Підйом по схилу (1А, 3,8 б.). Довжина – 10 м. Крутизна схилу – 400. 

Обладнання: КЛ – на ВД; СП – на ДП; ПСП, НЗ – на ЦД.  Учасники  

долають етап із с/с до СП.  

5. Похила (вниз) навісна переправа через яр (1Б, 7,2 б.). Довжина – 10 

м. Обладнання: ПСП, ПС (1 ЗСК, 1  петля), НЗ – на ВД. Подвійні суддівські 

перила – на ДП; КЛ, ПС (3 петлі) – на ЦД. Учасники долають етап по СП 



відповідно до Технічного регламенту (далі – ТР). Етапи 4 – 5 долаються без 

втрати с/с. ПКЧ; КЧ.  Фініш дистанції  I класу. 

6. Підйом по скельній ділянці (2А, 9.7 б.). Довжина –  5 м. Крутизна 

схилу – 80*. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі),  СС для першого учасника – на 

ВД; 2 ППС (крюки) – на ДП; ПСП, ПС (2 ЗСК), НЗ – на ЦД. Учасники 

проходять етап вільним  лазінням з КС. Транспортування вантажу першому 

учаснику заборонено.     

   7.   Спуск по вертикальних перилах (2А, 7,7 б.). Довжина – 5 м. 

Крутизна схилу – 900. Обладнання:  ПСП, ПС (3 ЗСК), НЗ – на ВД; ПС (2 

петлі), БЗ – на ЦД. Учасники   проходять етап  по КП з верхньою КС. Етапи 

6 – 7 долаються без втрати страховки.  КЧ.    

Визначення результатів. 

       Результат команди визначається по сумі часу проходження дистанції та 

штрафного часу. Команди, які повністю подолали дистанцію ІІ класу 

займають вищі місця, ніж команди, які подолали дистанцію І класу. 

       Результат команд, які не повністю подолали дистанцію ІІ класу, 

визначається за результатами роботи на дистанції І класу. 

 

 

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

 

1.  Клас дистанції              I (20.0 б); ІІ (51.5, б) 

2.  Довжина              I - до 50 м; II - до 70 м. 

3.  Сумарний набір висоти  I – 4 м; II - 8 м 

4.  Кількість етапів               I- 4; II- 8 

5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції: 

ПКЧ (для дистанції другого класу) – 18 хв.;  

КЧ (для дистанції першого класу) – 18 хв.;  

КЧ  (для дистанції другого класу) – 25 хв. 

6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 

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

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

9. Технічні штрафи на дистанції: 1 бал = 20 сек 

1. Переправа по колоді через яр (1Б, 7,0 б.). Довжина – 12м. 

Обладнання: колода довжиною 6 м. на ДП; КЛ, ПКП (дерево), ПС (2 петлі) – 

на ВД; КЛ, ПКП (дерево), ПС (петля) – на ЦД. Перший переправляється по 

колоді з КС (є можливість для організації «маятника»). Другий по КП 

(дозволяється одинарних) з супроводженням. 

2. Навісна переправа через яр (1А, 4,0 б.). Довжина – 10 м. Обладнання: 

КЛ, ПС (петля) – на ВД. Подвійні СП – на ДП; ПС (петля), КЛ – на ЦД. 

Учасники проходять етап по СП з  супроводжуючою мотузкою. 

3. Підйом по схилу (1А, 3,8 б.). Довжина – 8 м. Крутизна схилу – 45*. 

Обладнання: КЛ – на ВД; СП на ДП; ПСП, НЗ – на ЦД. Учасники проходять 

етап по СП з с/с. 



4. Переправа по вірьовці з перилами через яр (1А, 4,8 б.). Довжина – 

17 м. Обладнання етапу:  верхні і нижні СП – на ДП; ПСП, ПС (2 петлі), НЗ 

– на ВД; ПСП, ПС (1 ЗСК, 1 петля), – на ЦД. Учасники проходять етап по СП 

з супроводжуючою мотузкою. Етапи 3–4 долаються без втрати страховки. 

ПКЧ, КЧ. Фініш дистанції I класу. 

5. Траверс схилу (2А, 9,7 б.). Довжина – 14м. Крутизна схилу – 85*. 

Обладнання:  ПСП, ПС (1 петля, 1 ЗСК), НЗ – на ВД; 4 ППС (кільце) – на ДП; 

КЛ, ПС (2 петлі), БЗ – на ЦД. Всі ділянки траверсу – горизонтальні.  

Учасники долають відповідно до ТР. Транспортування вантажу учасникам – 

дозволяється. Етапи 4 – 5 долаються без втрати с/с. 

6. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (маятник) 

(1Б, 6.0 б)  Довжина зони перешкоди – 6 м. Обладнання: СП маятника; ТО 

(петля), КЛ – на ВД; КЛ – на ЦД. С/с та супроводження для учасників не 

вимагаються. 

      7.  Підйом по скельній ділянці (2А, 9,7 б). Довжина –  5 м. Крутизна 

схилу – 80*.  Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі),  СС для першого учасника – на 

ВД; 2 ППС (крюки) на ДП; ПСП, ПС (3 ЗСК), НЗ – на ЦД. Учасники 

проходять етап вільним лазінням з КС. Транспортування вантажу першому 

учаснику заборонено. 

      8. Спуск по вертикальних перилах (1Б, 5,7 б). Довжина – 5 м. 

Крутизна схилу – 900. Обладнання:  ПСП, ПС (3 ЗСК), НЗ – на ВД; СП – на 

ДП; ПС (2 петлі), БЗ – на ЦД. Учасники проходять  етап  по СП з верхньою 

КС. Етапи 7-8 долаються без втрати с/с. КЧ.    

Визначення результатів. 

       Результат зв’язки визначається по сумі часу проходження дистанції та 

штрафного часу. Зв’язки, які повністю подолали дистанцію ІІ класу займають 

місця вищі, ніж ті, які подолали дистанцію І класу. 

       Результат зв’язки, яка не повністю подолала дистанцію ІІ класу, 

визначається за результатами роботи на дистанції І класу (до ПЗЧ). 

       Командний результат на дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки) 

визначається по кращій сумі місць трьох залікових зв'язок, причому в них 

повинно бути не менше двох учасників протилежної статі. У випадку 

однакової суми перевагу має команда, у якої більш високе місце кращої 

зв’язки. 

 



Старша група 

Попередні умови проходження дистанцій  

відкритої першості Центру позашкільної освіти Миргородської міської 

ради з пішохідного туризму «Миргородська зима 2023»   

 

         Суддівство змагань здійснюється згідно з діючими Правилами змагань 

зі спортивного туризму, затверджених Міністерством у справах сім’ї, молоді 

та спорту України 15.04..2021р. (далі - «Правила») та діючим Технічним 

регламентом з проведення змагань з пішохідного туризму Дистанція 

пішохідна, затвердженим рішенням виконкому Федерації спортивного 

туризму України  у 2018 році зі змінами 2021 року, (далі - «Технічний 

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

проходження етапів, організації страховки, здійснюється відповідно до 

«Правил», «Технічного регламенту» та  «Умов».   

 

Дистанція «Смуга перешкод» командні змагання 

 

1.  Клас дистанції              I (21,8 б); ІІІ (64,8 б.) 

2.  Довжина              I - до 50 м; III - до 100 м. 

3.  Сумарний набір висоти  I  - 0.5 м; III - 10 м 

4.  Кількість етапів               I – 3; III – 8.  Спецзавдань - 1 

5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції : 

ПКЧ-1 (для дистанції третього класу) – 18 хв.;  

КЧ-1 (для дистанції першого класу) – 18 хв.;  

ПКЧ-2  (для дистанції третього класу) – 33 хв. 

КЧ-2  (для дистанції третього класу) – 45 хв. 

6.  Орієнтовний стартовий інтервал 

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

 

1. Жердини (1Б, 4,8 б.). Довжина – до 10 м. Обладнання етапу: 2 

жердини, КЛ – на ВД; 5 опор – на ДП; КЛ –  на  ЦД.  

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

різного діаметру, карабіни,  опора дерево. Команда в’яже шість вузлів, по 

одному з переліку Технічного регламенту за призначенням: грепвайн, 

брамшкотовий, серединний провідник, штик, австрійський схоплюючий, 

УІАА. Використовувати одні вузли як основу для в’язання інших 

забороняється.  

3. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки 

(маятник) (1Б, 6.0 б.).  Довжина зони перешкоди – 6 м. Обладнання: СП 

маятника; ТО (петля), КЛ – на ВД та ЦД. С/с та супроводження не 

вимагаються. 

4. Переправа по колоді через річку (1Б, 7.0 б.). Довжина етапу – 

12м. Обладнання: колода довжиною 6 м. – на ДП; КЛ, ПКП (дерево), ПС (2 

петлі) – на ВД; КЛ, ПКП (дерево), ПС (петля) – на ЦД. Напрямок течії 

показано стрілкою. Перший переправляється по колоді з КС (є можливість 



для організації «маятника»). Інші по КП (дозволяється одинарних) з 

супроводженням.  ПКЧ – 1. КЧ-1. Фініш дистанції I класу.  

5. Траверс скельної ділянки (2Б, 11.6 б.). Довжина – 10м. 

Крутизна – 90*. Обладнання: ПС (ЗСК, петля), КЛ – на ВД; 3 ППС(крюки), 

СС (для першого) – на ДП; ПСП, ПС (2 петлі), НЗ - на ЦД. Перша ділянка – 

вертикальна вгору, друга, третя та четверта горизонтальні. Перший учасник 

проходить етап вільним лазінням з КС та СС. Транспортування вантажу 

першому учаснику заборонено. Решта учасників відповідно до Технічного 

регламенту (далі – ТР). 

6. Навісна переправа через яр (1А, 4,8 б.). Довжина – 13м. 

Обладнання: ПСП, ПС (1 петля), НЗ – на ВД. Подвійні СП – на ДП; ПСП, ПС 

(петля), НЗ – на ЦД. Команда проходить етап по СП з організацією 

супроводжуючої мотузки. 

7. Спуск по вертикальних перилах (2А, 7,7 б.). Довжина – 5 м. 

Крутизна схилу – 900. Обладнання:  ПСП, ПС (3 ЗСК, 1 петля), НЗ – на ВД; 

КЛ, ПС (2 петлі), БЗ – на ЦД. Команда проходить етап по КП та КС. Етапи 5 - 

7 долаються без втрати с/с. ПКЧ – 2.  

8. Підйом по схилу (2А, 9.7 б.). Довжина – 10 м. Крутизна схилу – 

400. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі) – на ВД; 2 ППС – на ДП; ПСП, ПС (1 

ЗСК), НЗ – на ЦД. Перший піднімається з КС. Транспортування вантажу 

дозволено.  Решта учасників долають етап відповідно до ТР.   

9.  Похила (вниз) навісна переправа через яр (1Б, 7.2 б). 

Довжина – 10 м. Обладнання: ПСП, ПС (2 ЗСК), НЗ – на ВД. Подвійні СП – 

на ДП; КЛ, ПС (3 петлі)  – на ЦД. Учасники долають етап по СП відповідно 

до ТР. Етапи 8 – 9 долаються без втрати страховки.  КЧ-2. 

          

Визначення результатів. 

       Результат команди визначається по сумі часу проходження дистанції та 

штрафного часу. Команди, які повністю пройшли дистанцію ІІІ класу 

займають місця вищі, ніж команди, які пройшли дистанцію І класу. 

       Результат команд, які не повністю подолали дистанцію ІІІ класу, 

визначається за результатами роботи на дистанції І класу. 

       

 

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

 

1.  Клас дистанції              I (20.0 б); ІІІ (68,6 б) 

2.  Довжина              I - до 50 м; III - до 100 м. 

3.  Сумарний набір висоти  I – 4 м; III - 10 м 

4.  Кількість етапів               I- 4; III- 10 

5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції: 

ПКЧ (для дистанції третього класу) – 15 хв.;  

КЧ-1 (для дистанції першого класу) – 15 хв.;  

КЧ-2  (для дистанції третього класу) – 30 хв. 

6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 



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

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

9. Технічні штрафи на дистанції: 1 бал = 20 сек 

 

1. Переправа по колоді через яр (1Б, 7.0 б.). Довжина – 12м. 

Обладнання: колода довжиною 6 м. – на ДП; КЛ, ПКП (дерево), ПС (2 петлі) 

– на ВД; КЛ, ПКП (дерево), ПС (петля) – на ЦД. Перший переправляється по 

колоді з КС (є можливість для організації «маятника»). Другий по наведених 

КП (дозволяється одинарних) з супроводженням. 

2. Навісна переправа через яр (1А, 4.0 б.). Довжина – 10 м. 

Обладнання: КЛ, ПС (петля) – на ВД; Подвійні СП – на ДП; ПС (петля), КЛ – 

на ЦД. Учасники проходять етап по СП з супроводжуючою мотузкою. 

3. Підйом по схилу (1А, 3.8 б.). Довжина – 8 м. Крутизна схилу – 

45*. Обладнання: КЛ – на ВД; СП – на ДП; ПСП, НЗ – на ЦД. Учасники 

проходять етап по СП з с/с. 

4. Переправа по вірьовці з перилами через яр (1А, 4,8 б.). 

Довжина – 17 м. Обладнання:  верхні і нижні СП – на ДП; ПСП, ПС (2 петлі), 

НЗ – на ВД; ПСП, ПС (1 ЗСК, 1 петля), – на ЦД. Учасники проходять етап по 

суддівських перилах з супроводжуючою мотузкою. Етапи 3–4 долаються без 

втрати страховки. ПКЧ, КЧ-1. Фініш дистанції I класу. 

 

5. Траверс схилу (2А, 9,7 б.). Довжина –  14м. Крутизна схилу – 

85*. Обладнання:  ПСП, ПС (1 ЗСК, 1 петля), НЗ – на ВД; 4 ППС (кільце) – на 

ДП; КЛ, ПС (2 петлі), БЗ – на ЦД. Всі ділянки траверсу – горизонтальні. 

Учасники долають відповідно до ТР. Транспортувати вантаж учасникам – 

дозволяється. Етапи 4 – 5 долаються без втрати с/с. 

6. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки 

(маятник) (1Б, 6.0 б.). Довжина зони перешкоди – 6 м. Обладнання: СП 

маятника; ТО (петля), КЛ – на ВД та ЦД. С/с та супроводження для учасників 

не вимагаються. 

7. Похила (вгору) навісна переправа через яр  (1Б, 7.2 б.). 

Довжина – 10 м. Обладнання: к.л., ПС ( 2 петлі), СС  – на ВД; подвійні 

суддівські перила  - на ДП; ПСП, ПС (2 ЗСК), НЗ – на ЦД. Перший 

переправляється по СП з КС та СС. Другий  по СП з КС. 

8. Спуск по схилу (2А, 7.7 б.). Довжина – 10м. Крутизна – 40*. 

Обладнання: ПСП, ПС (ЗСК), НЗ – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасники проходять 

етап з с/с до КП. Етапи 7-8 долаються без втрати с/с. 

      9.  Підйом по скельній ділянці (2А, 9.7 б.). Довжина –  5 м. Крутизна 

схилу – 80*. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі),  СС для першого учасника – на 

ВД; 2 ППС (крюки) – на ДП; ПСП, ПС (3 ЗСК), НЗ – на ЦД. Учасники 

проходять етап вільним лазінням з КС. Транспортування вантажу першому 

учаснику заборонено. 

      10.   Спуск по вертикальних перилах (2А, 7,7 б.). Довжина – 5 м. 

Крутизна схилу – 900. Обладнання:  ПСП, ПС (3 ЗСК), НЗ – на ВД; ПС (2 



петлі), БЗ – на ЦД. Учасники проходять етап по КП з КС. Етапи 9-10 

долаються без втрати с/с. КЧ. 

Визначення результатів. 

       Результат зв’язки визначається по сумі часу проходження дистанції та 

штрафного часу.  Зв’язки, які повністю пройшли дистанцію ІІІ класу 

займають місця вищі, ніж ті, які пройшли дистанцію І класу. 

       Результат зв’язки, яка не повністю подолала дистанцію ІІІ класу, 

визначається за результатами роботи на дистанції І класу. 

       Командний результат на дистанції «Смуга перешкод (зв’язки)»  

визначається по кращій сумі місць трьох залікових зв'язок, причому в них 

повинно бути не менше двох учасників протилежної статі. У випадку 

однакової суми перевагу має команда, в якої більш високе місце  кращої 

зв’язки. 

        

 


