
         Додаток до Регламенту 

 

Попередні умови проходження дистанцій Заходу з пішохідного туризму  

 

Оргкомітет спільно з Головною суддівською колегією мають право внести зміни 

до цих Попередніх Умов (далі - «Умов») в бік полегшення. Суддівство змагань 

здійснюється згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму, затверджених 

Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту 15.04.2021 р. та Технічного 

регламенту з проведення спортивних змагань зі спортивного туризму спортивної 

дисципліни – Дистанція пішохідна, затверджений Президією у 2018 році зі змінами 

2021 року. 

Додаткова інформація 

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

номерами учасників, формою, яка повинна закривати лікті і коліна;  

2. При закінченні ПЗЧ, ЗЧ спорядження вважається втраченим на етапі, якщо: а) 

воно не перетнуло КЛ на ЦД; б) воно не визволене з суддівського обладнання на ВД, 

якщо етап не обладнаний КЛ на ЦД. 

Дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки) 

 

1. Клас дистанції    – ІІІ ( 64,8 б.) 

2. Довжина    – 110 м. 

3. Сумарний перепад висот – 12 м  

4. Кількість етапів 9, з них самонаведенням або частково –  7, спецзавдання – 1. 

5. Склад команди 2 особи. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 10-15 хв. 

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

 

Перелік етапів: 

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

та довжини, опора - жердина, карабіни. Учасники в’яжуть 6 вузлів, по одному за 

призначенням відповідно до Технічного регламенту. 

2. Траверс схилу (1Б 6,4 б.). Довжина – 12 м. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі) – на 

ВД та ЦД; 3 ППС (петлі) – на ДП. Перший учасник з КС, транспортування вантажу 

дозволяється.  

3. Підйом по схилу (1А 3,2 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі) – 

на ВД; ПСП – на ЦД; СП, шведська стінка, ОЛ – на ДП. Учасники піднімаються із с/с 

по СП.  

4. Спуск по вертикальних перилах (2А 6,4 б.). Довжина – 6 м. Крутизна – 900. 

Обладнання: ПСП, ПС (петля+2 ЗСК) – на ВД; ПС (2 петлі), підлога безпечна зона – на 

ЦД. Учасники рухаються по КП з верхньою КС. 

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

8 м. Колода вкладена суддями. Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та 

ЦД. Перший учасник по колоді з КС. Команда наводить КП (дозволяється одинарні). 

ПЗЧ-1 – 13.00-15.00. 

6. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А 9,0 б.). Довжина – 12 м. 

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

учасник з КС, транспортування вантажу дозволяється Команда наводить верхні КП.   



7. Переправа по навісній переправі через яр (2А 9,0 б.). Довжина – 12 м. 

Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД. Перший учасник з КС, 

транспортування вантажу дозволяється Команда наводить КП. ПЗЧ-2 – 22.00-25.00. 

8. Рух по жердинах (1Б 6,0 б). Довжина – до 15 м. Обладнання: КЛ – на ВД та 

ЦД; сім опор – на ДП. 1 жердина на ВД. 

9. Підйом по схилу (1Б 6,4 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі) – 

на ВД; ПСП, ПС (петля) – на ЦД; 2 ППС (петлі), гімнастична лава, ОЛ (краї 

гімнастичної лави) – на ДП. Перший учасник з КС, транспортування вантажу 

дозволяється. Паралельний підйом учасників – заборонено.  

10. Крутопохила переправа вниз  (1Б – 6,0 б.). Довжина – 14 м. Крутизна 

нахилу – 25-300. Обладнання: ПСП, ПС (2 ЗСК) – на ВД; СП – на ДП; КЛ, ПС (2 петлі) 

– на ЦД. Учасники по СП з верхньою КС відповідно до Технічного регламенту. Етапи 

9-10 долаються без втрати с/с. ЗЧ – 30.00-35.00. 

 

1. Клас дистанції    – І ( 25,0 б.) 

2. Довжина    – 50 м. 

3  Кількість етапів 4, з них самонаведенням 3, спецзавдання – 1. 

4. Склад команди 2 особи. 

5. Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 

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

 

Перелік етапів: 

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

та довжини, опора - жердина, карабіни. Учасники в’яжуть 6 вузлів, по одному за 

призначенням відповідно до Технічного регламенту. 

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

8 м. Колода вкладена суддями. Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та 

ЦД. Перший учасник по колоді з КС. Команда наводить КП (дозволяється одинарні). 

ПЗЧ – 7.00-8.00. 

3. Переправа по вірьовці з перилами через яр (1А 4,0 б.). Довжина – 12 м. 

Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; нижні та верхні СП – на ДП. Команда 

організовує супроводження.   

4. Переправа по навісній переправі через яр (1А 4,0 б.). Довжина – 12 м. 

Обладнання: КЛ, ПС (2 петлі)  – на ВД та ЦД. СП – на ДП. Команда організовує 

супроводження.   

5. Рух по жердинах (1Б 6,0 б). Довжина – до 15 м. Обладнання: КЛ – на ВД та 

ЦД; сім опор – на ДП. Одна жердина на ВД. ЗЧ – 12.00-15.00. 

 

Підведення підсумків. 

Результат команди визначається за сумою часу проходження дистанції і 

штрафів, отриманих під час проходження дистанції. Команди, які не вклались в ЗЧ, 

отримують результат, який складається із суми ЗЧ дистанції та технічних штрафів     

(1 бал – 20 сек.) на дистанції та штрафи за непройдені етапи. Місця команд 

визначаються по кожному класі дистанції.  

 



Дистанції «Смуга перешкод» (особисті змагання) 

1. Клас дистанції    – ІІІ ( 54,6 б.) 

2. Довжина    – 110 м. 

3. Сумарний перепад висот   – 10 м  

4. Кількість етапів 8, з них самонаведенням 4, спецзавдання 1. 

5. Суддівські обмеження часу, орієнтовні: 

 ЗЧ-1 – 02.00. ПЗЧ-1 – 06.00-07.00.  ПЗЧ-2 11.00-12.00. ЗЧ-2 – 14.00-15.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 5-7 хв. 

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

 

Перелік етапів: 

  

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

різного діаметру та довжини, опора - жердина, карабіни. Учасники в’яжуть 6 вузлів, 

по одному за призначенням відповідно до Технічного регламенту. ЗЧ-1 – 02.00. 

СТАРТ 

2. Переправа через яр по колоді (1Б 6,0 б.). Довжина  –  12 м. Довжина колоди 

– 8 м. Колода вкладена суддями. Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК) – на ВД та ЦД. Учасник 

за допомогою суддівського човника переправляє кінець мотузки з карабіном на ЦД. 

Закріплює асистент. Далі учасник наводить КП (дозволяється одинарні). Учасник 

переправляється з с/с по наведених КП.  

3. Переправа по вірьовці з перилами через яр (1А 4,0 б.). Довжина – 13 м. 

Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; нижні та верхні СП – на ДП. Учасники рухається на 

ЦД з с/с.  

4. Переправа по навісній переправі через яр (2А 9,6 б.). Довжина – 12 м. 

Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (ЗСК) – на ВД; закріплені на ЦД СП; КЛ – на ЦД. 

Учасник наводить СП (за карабіни, задіяні для наведення перил штрафи не отримує). 

Переправляється по наведених СП з готовою для супроводження системою. СП 

розв’язує асистент. ПЗЧ-1 – 09.00-11.00. 

5. Рух по жердинах (1Б 6,0 б). Довжина – до 15 м. Обладнання: КЛ – на ВД та 

ЦД; сім опор – на ДП. Жердина – на ВД. 

6. Підйом по схилу (1А 4,0 б.).  Довжина – 6 м. Обладнання: КЛ – на ВД; ПСП – 

на ЦД; СП, гімнастична лава, ОЛ (краї гімнастичної лави) – на ДП. Учасники 

піднімаються за допомогою с/с до СП та рухаються по гімнастичній лаві. 

7. Крутопохила переправа вниз (1А – 7,2 б.). Довжина – 14 м. Крутизна нахилу 

– 25-300. Обладнання: ПСП, ПС (ЗСК) – на ВД; КЛ – на ЦД. Подвійні СП – на ДП. 

Учасники рухаються по СП із самовипуском страхувальної мотузки. Етапи 6-7 

долаються без втрати с/с. ПЗЧ-2 – 14.00-16.00. 

8. Підйом по скельній ділянці (2А – 6,4 б.). Довжина – 6 м. Крутизна – 900. 

Обладнання: СС для учасника – на ВД; ПСП – на ЦД; макет скельної ділянки – на ДП. 

Учасник долає етап вільним лазінням із СС. 

9. Спуск по вертикальних перилах (2А – 6,4 б.). Довжина – 6 м. Крутизна – 

900. Обладнання: ПС (ЗСК), ПСП – на ВД; безпечна зона – на ЦД. Учасники долають 

етап по наведених КП та СС. Етапи 8-9 долаються без втрати с/с та СС. ЗЧ-2. 18.00-

20.00. 

 

 



1. Клас дистанції    – І ( 30,5 б.) 

2. Довжина    – 110 м. 

3. Сумарний перепад висот   – 10 м  

4. Кількість етапів 6, всі наведені суддями, спецзавдання – 1. 

5. Орієнтовний стартовий інтервал – 3-5 хв. 

6. Учасник прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії. 

 

Перелік етапів: 

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

різного діаметру та довжини, опора - жердина, карабіни. Учасники повинні зав’язати 4 

будь які вузли відповідно до Технічного регламенту. ЗЧ-1 – 01.00. 

СТАРТ 

2. Переправа через яр по колоді (1А 4,0 б.). Довжина – 12 м. Довжина колоди – 

8 м. Колода вкладена суддями. Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД. Учасник 

переправляється з с/с по СП.  

3. Переправа по вірьовці з перилами через яр (1А 4,0 б.). Довжина – 13 м. 

Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; нижні та верхні СП – на ДП. Учасники рухається з с/с 

до СП.  

4. Переправа по навісній переправі через яр (1А 4,0 б.). Довжина – 12 м. 

Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД – на ДП. Учасник переправляється по СП із с/с на 

транспортному карабіні.  

5. Рух по жердинах (1Б 4,0 б). Довжина – до 10 м. Обладнання: КЛ – на ВД та 

ЦД; п’ять опор– на ДП. Жердина – на ВД. 

6. Підйом по схилу (1А 4,0 б.). Довжина – 6 м. Обладнання: КЛ – на ВД; ПСП – 

на ЦД; СП, гімнастична лава, ОЛ (краї гімнастичної лави) – на ДП. Учасники 

піднімаються за допомогою с/с до СП та рухаються по гімнастичній лаві. 

7. Крутопохила переправа вниз (1Б 6,0 б.). Довжина – 14 м. Крутизна нахилу – 

25-300. Обладнання: ПСП, СС – на ВД; КЛ – на ЦД. Подвійні СП – на ДП. Учасники 

рухаються по СП із СС та с/с. Етапи 6-7 долаються без втрати с/с. ЗЧ-2 – 6.00-8.00. 

 

Підведення підсумків. 

Результат учасника  визначається за сумою часу проходження дистанції і штрафів, 

отриманих під час проходження дистанції. Учасники, які не вклались в ЗЧ отримують 

результат, який складається із суми ЗЧ дистанції та технічних штрафів на дистанції та 

штрафи за непройдені етапи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Умови дистанції «Фігурне водіння» з велосипедного туризму 

Клас дистанції – І 

Склад команди – необмежено 

Дистанція складається – з 5-ти фігур 

Перешкоди для дистанції «Фігурне водіння» 

       1) Колія. Учасник проїжджає по колії довжиною 5 м. і шириною 20 см, утвореною 

двома рядами обмежувачів через 0,5 м висотою до 15 см. 

       2) Вісімка. Фігуру утворюють два кола діаметром 3 м., що прилягають одне до 

одного. Учасник заїжджає у фігуру вздовж дотичної в перший розрив шириною 1 м., 

розвертається в першому колі потім в другому, вимальовуючи вісімку, і виїжджає 

через другий розрив.  

       3) Ворота. Учасник проїжджає через ворота шириною 0,9 м. і висотою 1,2 м. 

верхня перекладина воріт не закріплена і вільно лежить на стійках. 

       4) Змійка між фішками. Учасник проїзджає зигзаг між 6-8 фішками висотою 15 

см., встановленими через 1,0 - 1,2 м. одна від одной на одній лінії. 

       5) Стоп-лінія. Фініш. На землі розмічається квадрат, сторона якого дорівнює 1 м. 

На його дальній стороні розмічується білою фарбою лінія шириною 10 см, довжиною 

1 м, яка є стоп-лінією. Учасник повинен зупинити велосипед так, щоб переднє колесо 

мало контакт зі стоп-лінією. Фінішем є дотик переднього колеса до стоп-лінії. 

Допускається дотик землі ногами в межах квадрату після зупинки велосипеду. 

 

Штрафи на дистанції «Фігурного водіння» 

1) Штраф по 1 балу призначається: за збиття одної фішки, кеглі, стійки або їх обїзд; 

кожен заїзд за обмежувальну лінію одним колесом; недоїзд до Стоп-лінії, кожен дотик 

ногою до землі, в т.ч. при недоїзді до стоп-лінії (поза межами квадрату); помилка при 

перевішуванні кільця. За обїзд якоїсь частини фігури учасник отримує штраф за кожну 

фішку по 1 балу, але не більше 10 балів у сумі. 

2) Штраф по 5 балів призначається: за виїзд двома колесами за обмежувальну лінію; 

за падіння; за переїзд стоп-лінії; за збиття планки фігури Ворота; за втрату кільця; за 

втрату предмету. 

3) За обїзд якоїсь фігури учасник отримує штраф 10 балів. 

 

Визначення результатів 

       Результат учасника на дистанціях «Фігурне водіння» визначається сумою часу 

подолання дистанції та штрафного часу, перерахованого з балів, отриманих за технічні 

помилки. Штрафні бали для дистанцій «Фігурне водіння» 1 бал = 5 сек. 

       При рівності результатів, вище місце присуджується учаснику, що стартували 

раніше, Результати визначаються окремо серед чоловіків та жінок. 

 
 


