
Додаток 1 

до наказу Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради 

20.04.2019 № 45 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення обласного етапу Чемпіонату України  

серед юнаків з пішохідного туризму у 2019 році 

 

1. Мета та завдання 

Обласний етап Чемпіонату України серед юнаків з пішохідного туризму 

проводиться з метою популяризації серед учнівської молоді спортивного 

туризму, пропаганди різноманітних форм і засобів здорового способу життя. 

Основними завданнями є: 

- підвищення рівня туристсько-спортивної майстерності юних туристів, 

виявлення перспективних спортсменів-туристів та команд для участі у 

Всеукраїнських заходах; 

- обмін досвідом підготовки команд до змагань різного рівня складності; 

- визначення найсильніших команд та окремих туристів-спортсменів; 

- підготовка молоді до служби в Збройних Силах України, захисту  

Батьківщини. 

 

2. Керівництво проведенням змагань 

Організацію та проведення змагань здійснює Черкаський обласний Центр 

туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради 

(далі – Центр). Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення 

змагань покладається на головну суддівську колегію (далі – ГСК). 

 

3. Термін та місце проведення змагань 

Змагання проводяться 14 – 17 травня 2019 року в лісовому масиві поблизу 

магазина «Лісовий». Заїзд команд 14 травня до 16.00 години. 

4. Учасники змагань 

До участі в змаганнях допускаються команди учнів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти області. 

До участі допускаються учасники 2002-2008 років народження (відповідно 

до Правил змагань зі спортивного туризму (далі – Правила).  

Склад делегації 11 осіб:  

- 6 залікових учасників (не менше 2 осіб протилежної статі); 

- 2 запасних учасники; 

- представник та тренер команди; 

- суддя. 



Учасники на дистанції другого класу повинні мати не нижче ніж другий 

юнацький розряд з туризму.  

Учасники на дистанції третього класу повинні мати не нижче ніж перший 

юнацький розряд з туризму. 

Допуск учасників до класу дистанцій змагань здійснюється згідно Правил. 

До змагань може допускатися кілька команд від району, міста, ОТГ. 

Учасники 2007 року народження для участі в змаганнях на дистанціях       

ІІІ класу повинні мати спеціальний медичний допуск. Відповідальність за 

життя і здоров’я учасників покладається на тренера-представника команди. 

Суддя від команди: кожна команда має разом з попередньою заявкою 

подати кандидатуру судді, який прибуває на суддівський семінар-практикум   

14 травня 2019 року і бере участь у суддівстві змагань 15-17 травня 2019 року. 

Суддя повинен мати секундомір, Технічний регламент та умови дистанцій, 

страховий поліс, дійсний під час змагань. 

Відповідальність за якість та безпечне використання командного та 

особистого спорядження несе представник/тренер та самі учасники команд. 

Відповідальність за підготовку учасників команд згідно з вимогами, 

необхідними для дотримання безпеки та проходження відповідних дистанцій 

несуть представники/тренери команд. 

 

5. Програма змагань 

Змагання проводяться відповідно до Правил (частини «Змагання з видів 

спортивного туризму», «Пішохідний туризм»), затверджених Міністерством 

України у справах сімʼї, молоді та спорту 24.04.2008, погоджених 

Федерацією спортивного туризму України 24.04.2008, Технічного 

регламенту проведення змагань з пішохідного туризму, затвердженого 

рішенням виконкому Федерації спортивного туризму України 19.05.2018 та 

Умов дистанцій. 

До програми змагань включені змагання на дистанціях ІІІ класу та ІІ 

класу: 

«Особисто-командна смуга перешкод»; 

«Крос-похід»; 

«Командна смуга перешкод». 

Окрім цього до програми включені змагання на дистанціях І класу:  

«Особиста смуга перешкод»; 

«Командна смуга перешкод». 

Команди профільних закладів позашкільної освіти (центрів/станцій 

туризму) обов’язково беруть участь на дистанціях ІІІ класу.  

 

6. Документація та терміни її подання 

Попередні заявки про участь команди у змаганнях подаються до 

27 квітня 2019 року за формою, згідно з «Правилами змагань зі спортивного 

туризму» затвердженими Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту 

України 24. 04. 2008 (додаток 7) на електронну адресу Центру: 

centrum_turist@ukr.net 



Попередні іменні заявки на участь у змаганнях подаються до 3 травня 

2019 року на електронну адресу Центру. 

До мандатної комісії 14 травня 2019 року подаються наступні документи: 

 іменна заявка команди за формою, передбаченою «Положенням про 

медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів», 

затвердженим Наказом ММСУ та МОЗ України від 27.12.2017 №5232/1746, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2018 за №33/31485;  

 паспорти учасників, яким на час проведення змагань виповнилося 

14 років (для осіб молодших 14 років – свідоцтво про народження або проїзний 

документ дитини для виїзду за кордон). Приймаються тільки оригінали 

документів; 

 для учасників, які за віком не мають паспортів або проїзних документів 

дитини для виїзду за кордон, учнівські квитки за поточний навчальний рік або 

довідку з місця навчання за 2018-2019 навчальний рік з фотографією, що на 1/3 

перекривається печаткою закладу освіти; 

 кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про 

присвоєння спортивного розряду; 

 страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддю від 

команди, дійсні під час змагань; 

 довідку про санітарно-епідеміологічне оточення; 

 дозвіл на використання персональних даних; 

 ідентифікаційні коди на кожного учасника одним списком; 

 згода на обробку персональних даних; 

 санітарні книжки тренера, представника та судді; 

 наказ з зазначенням відповідальних за життя та здоров’я учасників 

команди.  

На перевірку перед стартом представник команди надає документ з фото 

на кожного учасника команди. 

При відсутності повного пакету документів команда не допускається 

до участі у змаганнях. 

 

7. Умови прийому учасників 

Команди розміщуються в польових умовах у лісовому масиві поблизу 

магазину «Лісовий» м. Черкаси. Команди повинні мати спорядження для 

проживання і приготування їжі, ємності для води. Харчування організовується 

самостійно. Розселення команд відбувається за погодженням з комендантом 

змагань. 

Команди-учасники змагань повинні мати все необхідне спеціальне 

особисте та командне спорядження для проходження учасниками дистанції під 

час змагань з відповідними вимогами Правил. 

Кожен учасник змагань повинен мати брезентові рукавиці і одяг, що 

закриває лікті та коліна, каски, спортивне взуття.  

 

  



8. Підведення підсумків та визначення переможців 

Підсумки змагань підводяться окремо на дистанціях ІІІ, ІІ, та І класу 

змагань. 

Комплексний залік на дистанціях ІІІ та ІІ класу підводиться за сумою 

місць на дистанціях змагань (розділ 5). При рівності результатів перевага 

надається команді, у якої кращий результат на дистанції «Крос-похід». 

На дистанції І класу комплексний залік не проводиться. 

Результат команди на дистанції «Командна смуга перешкод» 

визначається за сумою часу проходження дистанції та штрафного часу.  

Особисті результати підводяться окремо серед юнаків та дівчат, меншою 

(2004-2008 рр.) та старшою (2002-2004 рр.) віковою групою. Результат 

команди на дистанції «Особисто-командна смуга перешкод» ІІІ та ІІ класу 

визначається за сумою місць шести кращих особистих результатів.  

Результат команди на дистанції «Крос-похід» ІІІ та ІІ класу 

визначається за сумою балів двох трійок.  

9. Нагородження учасників 

Команди, які посіли 1–3 місця на дистанціях «Командна смуга 

перешкод», «Крос-похід», «Особисто-командна смуга перешкод» ІІІ та ІІ 

класу змагань нагороджуються грамотами Центру.  

Учасники, які посіли 1–3 місця на дистанції «Особисто-командна смуга 

перешкод» ІІІ, ІІ та «Особиста смуга перешкод» І класу змагань 

нагороджуються медалями та грамотами Центру. 

Учасники команд, які посіли 1–3 місця в комплексному заліку, 

нагороджуються медалями та грамотами Центру. 

Команди, які посіли перше місце в комплексному заліку, нагороджуються 

кубками та грамотами Центру. 

Тренери, команди яких посіли призові місця в комплексному заліку, 

нагороджуються грамотами Центру. 

 

10. Фінансування 

Витрати на організацію та проведення змагань (нагородження переможців 

та призерів, оплата харчування суддів змагань) здійснюються за рахунок 

коштів Центру. 

Оплата витрат на відрядження команди для участі у змаганнях (проїзд в 

обох напрямках, проживання, харчування) проводяться за рахунок коштів 

організацій, які відряджають. 

Оплата витрат на відрядження представників (тренерів) та суддів від 

команд (проїзд в обох напрямках, добові та проживання) проводяться за 

рахунок коштів організацій, які відряджають. 
 


