Кубок Тернопільщини зі спортивного туризму (з виду пішохідний туризм)
в закритому приміщенні серед юнаків
присвячений пам’яті Володиира Чуловського

Попередні умови дистанції «Особиста смуга перешкод»
Загальні умови
Клас дистанції – ІІ (другий) – 38,12 б.
Довжина дистанції – 65 м. Набір висоти – 12 м (1,2 б).
Дистанція долається в заданому напрямку.
Кількість технічних етапів – 8, та 1 спецприйом, з них з самонаведенням – 3.
На подолання дистанції встановлено суддівські обмеження часу:
* ПЗЧ-1 (після етапу №3) орієнтовно – 5-6 хв ;
* ПЗЧ-2 (після етапу №6) орієнтовно – 10 хв;
* ЗЧ орієнтовно – 15 хв.
Остаточні значення ПЗЧ та ЗЧ будуть оголошенні перед стартом першого
учасника.
6. Учасник, який не вклався в ПЗЧ дистанції, отримує штраф згідно Технічного
регламенту, та продовжує долати дистанцію. Учасник, який не вклався в ЗЧ
дистанції, отримує штраф згідно Технічного регламенту, та фінішує.
7. При закінченні ПЗЧ, ЗЧ спорядження вважається втраченим на етапі, якщо:
а) воно не перетнуло КЛ на ЦД; б) воно НЕ ЗВІЛЬНИЛО СУДДІВСЬКЕ
ОБЛАДНАННЯ на ВД, якщо етап не обладнаний КЛ на ЦД.
8. При роботі на поличках самостраховка учасників до ПСП коротким вусом
(ВИМОГА БЕЗПЕКИ).
9. З метою збереження обладнання спортивної зали, суворо забороняється
волочіння «вусів», кінців мотузок з карабінами та іншим металевим
спорядженням по підлозі (не стосується зняття мотузок), штрафи п. 6.10.1
10. Все спорядження разом з учасником повинно пройти по всіх етапах дистанції
(з вихідної на цільову ділянку).
11. Свідомо залишене на дистанції спорядження та те спорядження, що не
пройшло етап, вважається втраченим (штрафується по факту) і повертається
учаснику після фінішу на дистанції.
12. Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв.
13. Учасник прибуває на старт за 10 хв. для огляду особистого спорядження.
Учасник підтверджує свою особу одним з документів з фотографією (з переліку
в Правилах змагань).
14. Одяг учасника повинен закривати лікті та коліна, взуття закрите, захисні
шоломи (скелелазні чи будівельні).
15. Зворотний рух (ЗР) по дистанції дозволяється згідно Технічного регламенту
(ТР) в межах ПЗЧ та ЗЧ.
16. ГСК залишає за собою право вносити доповнення до Умов відповідно
п. 1.4.4, 3.10.4 та 3.13.2.5 Правил.
1.
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Перелік та умови подолання етапів дистанції
1. Рух по жердинах (1Б, 3 б.)
Довжина етапу – до 8 м.
Обладнання: на ВД – КЛ, 2 жердини, на ДП – 4 опори (шини); на ЦД – КЛ.
Учасник долає етап за допомогою жердини згідно Технічного регламенту
(ТР).
2. Підйом по схилу (1Б, 1,44 б.)
Довжина етапу – 8 м. Крутизна схилу – до 50⁰.
Обладнання: ВД – КЛ; ДП – наведені суддівські поручні; ЦД – (НЗ), ПСП.
Учасник піднімається по наведених суддівських поручнях з
самострахуванням схоплюючим вузлом, або сертифікованим затискачем згідно
ТР.
3. Спуск по схилу (з самонаведенням) (1Б, 4,8 б.)
Довжина етапу – 8 м. Крутизна схилу – до 50⁰.
Обладнання: ВД – (НЗ), ПСП, ПС (ЗСК); ЦД – КЛ.
Учасник спускається по наведеній поручневій мотузці з самострахуванням
схоплюючим вузлом, або сертифікованим затискачем згідно ТР.
ПЗЧ – 1
Перед початком руху на етапі 4 учасник закріплює один кінець
мотузки на ЦД етапу 5 для наведення поручнів.
4. Навісна переправа через яр (н/к, 1,92 б.)
Довжина етапу – 12м.
Обладнання: ВД – КЛ; ДП – наведені подвійні суддівські поручні; ЦД – КЛ.
Учасник долає етап по подвійних суддівських поручнях згідно ТР.
5. Переправа по колоді через яр (з самонаведенням) (2Б, 10 б.)
Довжина етапу – 12м. Довжина колоди – 9 м.
Обладнання: ВД – КЛ, ПКП (ЗСК); на ДП – НЗ, вкладена колода; ЦД – КЛ,
ПКП (петля).
Учасник наводить поручні переправи, які закріпив перед початком руху на
етапі 4, та рухається по колоді з с/с коротким вусом до поручнів згідно ТР.
6. В’язання вузлів (1А, 2 б.)
На етапі суддівські мотузки для в’язання вузлів. Учасники в’яжуть наступні
вузли: вісімка, стремено, схоплюючий (Прусика), прямий.
ПЗЧ – 2
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7. Переправа по мотузці з поручнями (1А, 0,96 б.)
Довжина етапу – 12м.
Обладнання: ВД – КЛ; на ДП – наведені суддівські подвійні верхні та
одинарні нижні поручні; ЦД – КЛ.
Учасник рухається ногами по нижніх поручнях з с/с до подвійних
суддівських поручнів згідно ТР.
8. Підйом по скельній ділянці (2А, 6,4 б.)
Довжина етапу – 6 м.
Обладнання: ВД – (БЗ), СС, ; ЦД – НЗ (поличка), ПСП.
Учасник долає етап вільним лазінням з СС (суддівським страхуванням)
згідно ТР.
9.Спуск по вертикальних поручнях (з самонаведенням) (2А, 6,4 б.)
Довжина етапу – 6 м.
Обладнання: ВД – (НЗ), ПСП, ПС (ЗСК); ЦД – БЗ.
Учасник наводить поручні спуску та долає етап за допомогою спускового
пристрою (вісімки) та з СС згідно ТР.
Фініш відсікається по звільненню суддівського обладнання на вихідній та
цільовій ділянці, або по команді учасника.
Підбиття підсумків
Результат учасника на дистанції визначається за сумою часу проходження
дистанції та штрафного часу за технічні помилки та порушення умов (1 бал =
10 секунд).
У випадку однакового результату у декількох учасників вище місце
посідає учасник з меншим штрафним часом, якщо і ці показники однакові –
учасник, що стартував раніше.
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