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Керівникам органів управління 

освітою  

 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти обласного 

підпорядкування 

 

Директорам закладів професійної, 

(професійно-технічної) освіти  

 

Керівникам закладів вищої та 

фахової передвищої освіти 

 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

 

 

Комунальний заклад „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради” надсилає для використання у роботі Регламент та умови 

проведення відкритих обласних змагань «В’язання туристських вузлів» серед 

учнівської та студентської молоді (додається). 
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1. Мета змагань 

Популяризація спортивного туризму в області, підвищення спортивної 

майстерності учнівської молоді з техніки пішохідного туризму, виявлення 

найсильніших спортсменів Полтавщини. 

 

2. Термін проведення 

     Відкриті обласні змагання «В’язання туристських вузлів» серед учнівської 

та студентської молоді Полтавщини (далі – Змагання) проводяться у період з 15 

до 21 березня 2023 року в онлайн форматі. 

 

3. Керівництво змаганнями 

3.1.  Керівництво проведенням Змагань здійснюється Комунальним 

закладом «Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» (далі –                       

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»). 

3.2. Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Змагань 

покладається на КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» та головну суддівську колегію, склад 

якої затверджується наказом КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР».  

 

4. Учасники змагань 
4.1. До участі у Змаганнях допускається учнівська та студентська молодь 

від закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-

технічної), вищої та фахової передвищої освіти, закладів освіти обласного 

підпорядкування та закладів вищої освіти Полтавської області та інших областей 

України. 

4.2. Змагання проводяться у таких вікових групах:  

- молодша вікова група – 2012 року народження та молодші;  

- середня вікова група – 2011 – 2009 років народження;  

- старша вікова група – 2008 – 2006 років народження;  

- дорослі та студентська молодь – 2005 – 2003 років народження.   

4.3. Кількість учасників у Змаганнях від закладу освіти не обмежується. 



 

5. Програма змагань 

5.1. Відео, відповідно до Умов Змагань, подати до 24.00 за Київським часом 

15 березня 2023 року. 

5.2. Суддівство поданих матеріалів та оголошення попередніх результатів 

у телеграм групі учасників Змагань, до 12.00 20 березня 2023 року. 

5.3. Прийом протестів по результатах до 18.00 20 березня 2023 року. 

5.4. Оголошення підсумкових результатів Змагань до 18.00 21 березня 2023 

року. 

 

6. Визначення переможців 

6.1. Змагання проводяться згідно з цим Регламентом, Умовами Змагань та 

Технічним регламентом проведення спортивних змагань зі спортивного туризму 

(група спортивних дисциплін – «дистанція пішохідна»), затвердженим 

Президією ФСТУ 2018 року, зі змінами 2021 року. 

6.2. Результат учасника визначається за часом роботи та отриманих 

штрафних балів (1 бал – 5 секунд). Результати визначаються окремо для юнаків 

та дівчат однієї вікової групи. 
 

7. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 

 7.1. Реєстрація учасників на участь у Змаганнях та відео подати відповідно 

до вікової групи зазначеної гугл форми: 

- молодша вікова група https://cutt.us/molodsha_hrupa  

- середня вікова група https://cutt.us/serednia_hrupa  

- старша вікова група https://cutt.us/strasha_hrupa  

- дорослі та студентська молодь https://cutt.us/dorosli_ta_studentska_molod  

7.2. До зазначених гугл форм прикріпляються будь-які документи, що 

посвідчують особу (ID карта, паспорт, свідоцтво про народження і т. д.) в PDF 

або JPEG форматі.  

7.4. Додаткову інформацію щодо особливостей проведення Змагань можна 

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

Вікторович, головний суддя змагань) та 050-268-90-50 (Бондаренко-Бровко 

Марина Павлівна, головний секретар змагань). 

 

8. Нагородження 

8.1. Переможці та призери Змагань нагороджуються медалями та 

грамотами КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР», решта учасників отримають електронні 

подяки за активну участь у змаганнях.  

                                             

                                             9. Фінансування 

9.1. Витрати на організацію та проведення Змагань здійснюються за 

рахунок КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР». 

9.2. Відшкодування витрат на участь у Змаганнях здійснюється стороною, 

яка бере участь у змаганнях. 
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Умови проведення відкритих обласних змагань  

«В’язання туристських вузлів» 

 

Особливості проведення 

          Заданий час, для всіх вікових груп – 2:00. 

Учасники в’яжуть вузли відповідно до Технічного регламенту проведення 

спортивних змагань зі спортивного туризму (група спортивних дисциплін – 

«дистанція пішохідна»), затверджений Президією ФСТУ 2018 року, зі змінами 

2021 року та даних Умов проведення відкритих обласних змагань «В’язання 

туристських вузлів».  

Молодша вікова група – 5 будь-яких вузлів;  

Середня вікова група – 6 вузлів (серединний провідник, булінь, 

академічний, грепвайн, австрійський схоплюючий, UІАА);  

Старша вікова група – 8 вузлів (серединний провідник, зустрічна вісімка, 

грепвайн, брамшкотовий, Гарда, схоплюючий Бахмана, штик, стремено);  

Вікова група дорослі – 10 будь-яких вузлів.  

 

Навчальне відео за посиланням: 

Молодша вікова група – https://youtu.be/NVBhX6LANLYhttps://youtu.be/NVBhX6LANLY 

Середня вікова група – https://youtu.be/Z3cp7u6Ps_M 

Старша вікова група – https://youtu.be/5o2pZemFWPM 

Типові помилки при в’язанні вузлів –  https://youtu.be/i-0LzaJlews 

 

Можливі порушення та штрафи за них 

Відсутність контрольного вузла або він зав’язаний не навколо мотузки     

(за кожен) – 1 бал; 

Перекручування мотузок у вузлі – 1 бал (за кожне); 

Несформований вузол (вузол, що не був затягнутий або розпустився –               

1 бал; 

Довжина кінця, що виходить із вузла або контрольного вузла, менша 5 см. 

– 1 бал; 

Не зав’язаний або неправильно зав’язаний вузол – 3 бали; 

Відео не дає можливості переглянути вузол для правильності – 3 бали; 

Не видно час роботи учасника – 2:00,00 (заданий час роботи); 

Зав’язано менше вузлів від заданої кількості – 2:00,00 (заданий час роботи); 

Підказки, коментарі під час в’язання вузлів, монтаж відео – зняття 

учасника. 

 

Підведення підсумків 
Результат учасника визначається часом затраченим на в’язання вузлів та 

штрафними балами (1 бал – 5 сек.). Результати визначаються окремо для юнаків 

та дівчат кожної вікової групи. 
 

Звертаємо увагу на додаткові вимоги та можливі характерні помилки. 
1. Учасник самостійно повинен вмикати та вимикати секундомір, при 

цьому секундомір повинен забезпечити можливість визначення часу з 

урахуванням десятих та сотих часток секунди. Секундомір та мотузки, якими 

https://youtu.be/NVBhX6LANLY
https://youtu.be/NVBhX6LANLY
https://youtu.be/Z3cp7u6Ps_M
https://youtu.be/5o2pZemFWPM
https://youtu.be/i-0LzaJlews


в’яжуть вузли, повинні знаходитися постійно в полі зору камери, якою ведеться 

зйомка. При показі секундоміру просимо звернути увагу на фокусування камери 

(чіткість зображення) та відсутність «бліків», які унеможливлюють 

розпізнавання показань секундоміру. Зйомка процесу зав’язування вузла 

повинна бути безперервною та одним відеорядом.  

2. Перед початком в’язання вузлів всі мотузки, якими/ на яких будуть 

в’язатися вузли, повинні знаходитися не в руках учасника, а лежати на поверхні 

(стіл, підлога) в розправленому стані без вигинів та не торкатися можливої опори 

для в’язання. Мотузки, для в’язання схоплюючих вузлів, дозволяється закріпити 

одним кінцем. Мотузка, якою буде в’язатися вузол UІАА, повинна бути 

закріпленою над карабіном та бути розправленою. 

3. На відеозапису в’язання вузла має бути видно не лише руки учасника, 

але й його самого (для чіткого визначення того, хто саме в’яже вузол). У разі, 

якщо учасник здійснює зйомку самостійно (без асистента), він повинен показати 

себе перед початком та після завершення в’язання вузла (в безперервному 

запису). 

4. Під час в’язання вузла заборонено будь-які сторонні коментарі, підказки, 

а також музичний супровід. 

5. Перед початком в’язання вузла учасник повинен чітко та розбірливо 

назвати себе прізвище, ім’я та вікову групу, а після завершення в’язання та 

зупинки секундоміра повинен озвучити показання секундоміра, одночасно 

показавши його. 

6. Після завершення в’язання вузла та зупинки секундоміра (без 

припинення відеозапису) необхідно дати можливість суддям ретельно оглянути 

кожен вузол з усіх боків. Будь-які дії з вузлом після зупинки секундоміра (крім 

показу вузла без його затягування, розпускання тощо) призводять до 

дискваліфікації. Вузли, не задіяні для показу, повинні також знаходитися в полі 

зору камери. 

7. Звертаємо увагу, що в разі порушень встановлених умов, а також, якщо 

зйомка не дає змогу оцінити правильність виконання вузла, він не буде 

зарахований. 

8. Відеозаписи кожного учасника розміщуються на закритому youtube-

каналі, гугл-диску, файлообміннику або інших доступних інтернет-ресурсах (зі 

строком збереження не менше 1 місяця). 

9. Перед відправленням посилання необхідно перевірити налаштування 

щодо доступності його для перегляду. 

10. Посилання на відеозаписи учасників прикріплюються до гугл-форми 

під час реєстрації відповідної вікової групи надану у Регламенті.  

11. Нагадуємо, що відповідальність за повноту та чіткість показу лежить 

на учаснику та операторі. В разі неможливості повної перевірки, вузол 

відповідно до умов не буде зарахований. 

        

         Консультації можна отримати: 

Головного судді змагань – Криворучка Анатолія Вікторовича,                         

тел. 095-184-36-89, 068-736-96-67.  

Головного секретаря змагань – Бондаренко-Бровко Марини Павлівни,     

тел. 050-268-90-50. 



 

Малюнок 1. Рекомендації, як правильно в'язати вузол для організації 

страховки UIAA 
 


