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Попередні умови змагань і конкурсів 42 обласного семінару-практикуму 

працівників освіти і науки з пішохідного туризму 
 

24-26.04.2018 р.                                                                          с. Головач Полтавського району 
 

Командні змагання на дистанції «Крос-похід»  

 
 

Суддівство змагань здійснюється згідно з Правилами змагань зі спортивного 

туризму (пішохідний туризм), затверджених Міністерством України у справах сім’ї, 

молоді та спорту 24.04.2008 р. та  Настанов з проведення змагань з пішохідного 

туризму, затверджених рішенням виконкому Федерації спортивного туризму 

України 11.04.2015 р. 

 

Скорочення 
ПС - пункт страховки 

ПСП - подвійні суддівські перила самостраховки 

КС - командна страховка 

СС - суддівська страховка 

СП - суддівські перила 

КП - командні перила 

ПО - поліспастова опора 

ВО - вантажна опора 

ЛО - локальна 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     

 

 

Дистанція другого класу 
1. Клас дистанції - IІ (49,1 б.)    2. Довжина – 4 км. 

3. Кількість етапів – 5 (з них 5 - з самонаведенням та 2 спеціальні прийоми - 

орієнтування).  

4. Оптимальний час на всю дистанцію – 2 год 10 хв. 

5. Стартовий інтервал – 17 хвилин.    

6. Склад команди 6 осіб (не менше 2 жінок). 

7. Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: компасом, годинником, ІСС, 

захисними касками з номерами учасників та літерою «К» у капітана, формою, яка 

повинна закривати лікті і коліна; (вимоги 3.13.4.12 - 3.13.4.17 – «Правил змагань»).  

8. Команда за 20 хв. до старту проходить технічну комісію, перевіряє склад 

медаптечки (знеболюючі, антисептики, перев'язочний матеріал, серцеві, 

невеликий запас води), посвідчення особи. Отримує карту, карточку команди. 

Перелік етапів   

       Етап 1. Переправа по колоді через яр (2А 8 б). ЗЧ – 8 хв. Довжина етапу – до 

20 м. Обладнання: ВД – к.л., 2ЛО (2 петлі), ПО – дерево (дерево діаметром до 40 

см.); ЦД – к.л., ПО (дерево діаметром до 40 см.), ЛО (петля); колода вкладена 

суддями – на ДП. Перший учасник з КС. Команда наводить перила (дозволяється 

одинарні) та організовує супроводження. 
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       Етап 2. Навісна переправа через яр (швидкісний етап) (2А 7,2 б). ЗЧ – 15 хв. 

Довжина етапу – до 20 м. Обладнання: ПО (дерево діаметром до 40 см.), 2ВО 

(петлі), к.л. – на ВД та ЦД. Перший учасник рухається вільним лазіння з КС, 

транспортування вантажу – дозволяється. Команда наводить подвійні перила та 

організовує супроводження. 

       Спеціальний прийом. Рух по лінії, позначеній на карті. Довжина етапу – 1,5 

км Оцінка  – 3 бала. ЗЧ – 26 хв. 

       Етап 3. Підйом скельний (2А 7,2 б)+Спуск по вертикальних перилах (2А 6,4 

б) (13,6 б). ЗЧ – 15 хв. Довжина етапів – 7 м. Обладнання: (підйом скельний) – к.л., 2 

ЛО (2 петлі), СС – на ВД; 2ППС-ЛО(петлі) – на ДП; ВО (ЗСК), ВО (петля), ПСП – 

на ЦД. (спуск по вертикальних перилах) ПСП, 2ВО (2 ЗСК), ЛО(петля) – на ВД; 2 

ЛО (2 петлі) – на ЦД. Внизу – БЗ. На підйомі перший рухається з КС та верхньою 

СС, транспортування вантажу – заборонено. Решта з верхньою КС. На спуску по 

вертикальних перилах, команда наводить КП та організовує верхню КС. Кріплення 

перил – жорстке, крім останнього. 

       Етап 4. Навісна переправа через річку (2А 7,2 б). ЗЧ – 15 хв.  Довжина етапу – 

до 20 м. Обладнання: к.л., ПО (дерево діаметром до 40 см.), ВО (петля)  на ВД та 

ЦД. Перший учасник переправляється вбрід з жердиною та КС. Команда наводить 

подвійні перила та організовує супроводження. 

       Спеціальний прийом. Орієнтування у заданому напрямку. Довжина етапу – 

1,5 км Оцінка  – 3 бала. ЗЧ – 21 хв. ___ КП. Відмітка на КП, компостером або 

олівцями на карті 

       Етап 5. Переправа по мотузці з перилами через яр (2А 7,2 б). ЗЧ – 15 хв. 

Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: ПО (дерево діаметром до 40 см.), 2ВО 

(петлі), к.л., на ВД та ЦД. Перший учасник рухається вільним лазіння з КС, 

транспортування вантажу – дозволяється. Команда наводить нижні та верхні 

(дозволяється одинарні) перила та організовує супроводження. 

Дистанція першого класу 

 

1. Клас дистанції - I (33,6 б.)    2. Довжина – до 4 км. 

3. Кількість етапів – 4 (з них 4 - з самонаведенням та 2 спеціальні прийоми - 

орієнтування).  

4. Оптимальний час на всю дистанцію – 2 год 00 хв. 

5. Стартовий інтервал – 17 хвилин.    

6. Склад команди 6 осіб (не менше 2 жінок). 

7. Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: компасом, годинником, ІСС, 

захисними касками з номерами учасників та літерою «К» у капітана, формою, яка 

повинна закривати лікті і коліна; (вимоги 3.13.4.12 - 3.13.4.17 – «Правил змагань»).  

8. Команда за 20 хв. до старту проходить технічну комісію, перевіряє склад 

медаптечки (знеболюючі, антисептики, перев'язочний матеріал, серцеві, 

невеликий запас води), посвідчення особи. Отримує карту, карточку команди. 

 

Перелік етапів  

       Етап 1. Переправа по колоді через яр (2А 8 б). ЗЧ – 8 хв. Довжина етапу – до 

20 м. Обладнання: ВД – к.л., 2ЛО (2 петлі), ПО – дерево (дерево діаметром до 40 
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см.); ЦД – к.л., ПО (дерево діаметром до 40 см.), ЛО (петля); колода вкладена 

суддями – на ДП. Перший учасник з КС. Команда наводить перила (дозволяється 

одинарні) та організовує супроводження. 

       Етап 2. Навісна переправа через яр (швидкісний етап) (2А 7,2 б). ЗЧ – 15 хв. 

Довжина етапу – до 20 м. Обладнання: ПО (дерево діаметром до 40 см.), 2ВО 

(петлі), к.л. – на ВД та ЦД. Перший учасник рухається вільним лазіння з КС, 

транспортування вантажу – дозволяється. Команда наводить подвійні перила та 

організовує супроводження. 

       Спеціальний прийом. Рух по лінії, позначеній на карті. Довжина етапу – 1,5 

км Оцінка  – 3 бала. ЗЧ – 26 хв. 

       Етап 3. Навісна переправа через річку (2А 7,2 б). ЗЧ – 15 хв.  Довжина етапу – 

до 20 м. Обладнання: к.л., ПО (дерево діаметром до 40 см.), ВО (петля)  на ВД та 

ЦД. Перший учасник переправляється вбрід з жердиною та КС. Команда наводить 

подвійні перила та організовує супроводження. 

       Спеціальний прийом. Орієнтування у заданому напрямку. Довжина етапу – 

1,0 км Оцінка  – 2 бала. ЗЧ – 14 хв. ___ КП. Відмітка на КП, компостером або 

олівцями на карті 

       Етап 4. Переправа по мотузці з перилами через яр (2А 7,2 б). ЗЧ – 15 хв. 

Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: ПО (дерево діаметром до 40 см.), 2ВО 

(петлі), к.л., на ВД та ЦД. Перший учасник рухається вільним лазіння з КС, 

транспортування вантажу – дозволяється. Команда наводить нижні та верхні 

(дозволяється одинарні) перила та організовує супроводження 

 

 Підведення підсумків 

Результат команди на дистанції «Крос-похід» визначається найменшою сумою 

штрафів (штрафного часу), отриманого на всій дистанції та постійної часу. При 

рівності результатів вище місце посідає команда, яка має менший час роботи на 

швидкісному етапі. 

         В разі перевищення оптимального часу проходження дистанції «Крос-похід» 

команді призначається штраф (1 бал за кожні повні чи неповні 30 сек).    

Встановлюється такий пріоритет етапів: підйом скельний + спуск по 

вертикальних перилах (2А+2А), переправа по колоді через яр (2Б), переправа по 

мотузці з перилами через яр (2А), який буде враховуватись у разі однакового 

результату. 
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Конкурсна програма 

 

ФОТОКОНКУРС “НАШІ МАНДРИ” 

 

Фотоконкурс «Наші мандри”, присвячений 65-річю організованого 

туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині. 

Умови фотоконкурсу не обмежують авторів робіт при виборі сюжету: це 

можуть бути окремі фотознімки, фоторепортажі. 

До участі допускаються лише оригінальні фотографії. Робота не має містити 

монтажу та обробки  за допомогою будь-яких дизайнерських програм та графічних 

редакторів, окрім змінення яскравості, контрасту. 

Забороняється виставляти на Конкурс фотографії, авторські права на 

розміщення яких належать іншим особам. Відповідальність за розміщення 

фотографії, право на розміщення якої належить іншим особам несе учасник 

Конкурсу, який розмістив таку фотографію. 

Усі фотографії (не більше 2-х від команди), які подаються на Конкурс, повинні 

бути представлені у роздрукованому вигляді (на фотопапері). Формат роздрукованої 

світлини – 20 х 30см. На зворотному боці повинні бути дані про автора світлини. 

Подача конкурсних робіт відбувається під час проходження мандатної комісії 

24 квітня  2018 року.  

Підведення підсумків – 25 квітня  2018 року до 17.00. 

Критерії оцінювання: відповідність темі конкурсу, оригінальність, художній 

рівень, загальне враження, техніка і якість виконання. 

Організатори залишають за собою право використовувати фотороботи у 

проведенні виставок, підготовці та видавництві інформаційних матеріалів, 

публікацій зі збереженням права інтелектуальної власності автора. 

 

КОНКУРС ТУРИСТСЬКОЇ ПІСНІ 

 

Команда представляє на конкурс 2 туристські пісні.  

Критерії оцінювання: туристська направленість, якість виконання, музичний 

супровід, артистичність, авторство, загальне враження від виступу. 

За виконання авторської пісні, участь у конкурсі всієї команди надаються 

заохочувальні бали.  Текст авторської пісні подається до початку конкурсу. 

 

 


