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Положення
про ХLІХ Чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків
з виду пішохідний туризм
за програмою ХХІІІ Спортивних ігор школярів
Тернопільщини 2019 року,
(присвячений Дню пам’яті та примирення та
Дню перемоги над нацизмом)
1. Мета змагань:
- розвиток і популяризація масового спортивного туризму серед учнівської
молоді;
- підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному
розвитку особистості, сприяння формуванню здорового способу життя свідомих
громадян України;
- контроль та підвищення рівня тактичної і технічної майстерності туристівспортсменів;
- сприяння підвищенню безпеки спортивних походів учнівської молоді з
пішохідного туризму;
- виявлення кращих спортсменів та збірних команд Тернопільщини серед
учнівської молоді з виду пішохідний туризм;
- зміцнення дружніх зв'язків між юними туристами Тернопільщини.

2. Час і місце проведення
2.1. Змагання проводяться з 8 по 11. 05. 2019 року.
2.2. Місце проведення змагань – в урочищі «Франчиха» на околиці села
Чернихівці Збаразького району.
2.3. Проїзд до місця таборування автобусним транспортом з
Тернопільського приміського автовокзалу, вул. Білогірська, 1.
Можна дістатися автобусним сполученням з міста Тернополя у напрямку до
міст Ланівці, Збараж, Старий Збараж (щогодини) до села Чернихівці (кінцева
зупинка «верхня» або на вимогу до роздоріжжя на село Верняки). Від зупинки
(верхня) пройти 650 м по шосейній дорозі вверх у пн.-сх. напрямку. Наверху,
ліворуч на захід до шосе примикає щебениста дорога. Рухатися нею спочатку у зх.
напрямку повз узлісся ліворуч та городи праворуч, а потім у пн.-зх. подолавши
750 м вийти на польову дорогу. Нею прямуємо ще 120 м до місця лісової просіки
з правої сторони – це місце таборування (наметове містечко).
Загальний шлях шосейною та щебенистою дорогою з м. Тернополя
(пр. Степана Бандери – від літака) до села Чернихівці урочище Франчиха, місця
наметового містечка – 20 км.
3. Керівництво Чемпіонату
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють
управління освіти і науки спільно з управлінням фізичної культури та спорту
обласної державної адміністрації, Тернопільська обласна федерація спортивного
туризму.
3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на Тернопільський
обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді та головну суддівську колегію (ГСК).
4. Учасники Чемпіонату
4.1. До участі у змаганнях за програмою ХХІІІ Спортивних ігор школярів
Тернопільщини 2019 року допускаються по одній команді: збірна команда
району, територіальної громади, міст та населених пунктів, які не входять до
територіальної громади, міст Бережан, Кременця, Тернополя і Чорткова.
Виступ додаткових команд від районів, територіальних громад, міст та
населених пунктів, які не входять до територіальної громади, міст обласного
підпорядкування у Чемпіонаті можливий за попередньою згодою, при наявності
резерву суддівського часу на окремих дистанціях змагань або у всій програмі.
Результати виступів цих команд буде враховано у підсумках Чемпіонату.
Команда ТОКЦТКСЕУМ, організатора заходу, виступає у Чемпіонаті.
4.2. Учасниками команд за програмою ХХІІІ Спортивних ігор школярів
Тернопільщини 2019 року є учні, що навчаються у загальноосвітніх школах,
ліцеях, гімназіях 2001-2004 років народження. Учасники 2005 року народження
допускаються до участі у змаганнях за наявності спеціального допуску лікарськофізкультурного диспансеру (додаток 1).
Учням спортивних класів ЗОШ І-ІІІ ст. та ліцеїв м. Тернополя дозволяється
виступати за райони, з яких вони прибули на навчання.
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4.2.1.
Учасниками
команд
Чемпіонату
є
спортсмени-туристи
2002-2004 років народження.
4.3. До участі у змаганнях допускаються спортсмени із спортивною
кваліфікацією ІІІ-го спортивного розряду або І-го та ІІ-го юнацького розряду зі
спортивного туризму.
Мінімальний рівень кваліфікації спортсменів для виступу на дистанціях:
- коротка дистанція «смуга перешкод» ІІ-й клас, команди двійки з командним
заліком 8 осіб (4 двійки). У кожній двійці – дві особи з ІІ-им юнацьким розрядом;
- коротка командна дистанція «смуга перешкод» та довга командна дистанція
«крос-похід» ІІІ-го класу з 6 осіб: 4 особи – з ІІІ-ім спортивним розрядом або І-им
юнацьким розрядом, 2 особи – з ІІ-им юнацьким розрядом..
4.4. Склад команди (делегації) – 11 осіб:
- учасники – 8 осіб (з них не менше 2 осіб протилежної статі);
- тренер – 1 особа;
- представник – 1 особа;
- суддя – 1 особа з суддівською кваліфікацією не нижче «Юний
спортивний суддя» з пішохідного туризму.
4.4.1. Основний склад команди в кожному виді спортивної програми:
- змагання двійок з командним заліком на короткій дистанції «смуга
перешкод» склад команди 8 осіб (з них не менше 2-х осіб протилежної статі,
чотири двійки: чоловічі, жіночі або змішані на розсуд команди);
- командні змагання на короткій дистанції «смуга перешкод» – 6 осіб (з них
не менше 2-х осіб протилежної статі);
- командні змагання на довгій дистанції «крос-похід» – 6 осіб (з них не
менше 2-х осіб протилежної статі).
4.5. Усі команди повинні бути забезпечені необхідним для участі у
змаганнях спорядженням для безпечного подолання дистанцій:
4.5.1. Орієнтовний перелік мінімально необхідного особистого
спорядження: індивідуальна страхувальна система (далі ІСС) з блокуванням
мотузкою діаметром не менше 10 мм, та два «вуси» для самострахування,
1 – захисний шолом із нумерацією та П.І., рукавиці, 5 карабінів з муфтою,
гальмівний та схоплюючий пристрій, єдина форма, що закриває лікті та коліна – 1
комплект, взуття з підошвою типу «Vibram», накидка від дощу.
4.5.2. Орієнтовний перелік мінімально необхідного командного
спорядження:
- мотузка діаметром не менше 10 мм або 9 мм х 40 м – 4 шт.;
- мотузка діаметром не менше 6 мм х 40 м – 2 шт.;
- мотузка діаметром не менше 6 мм х 25 м – 2 шт. розхідна;
- комплект мотузок для в’язання нош;
- карабіни – 20 шт. із муфтою;
- медична аптечка – 1 комплект;
- компас – 1 шт.;
- тара для води або напоїв – кількість на розсуд команди;
- інше допоміжне спорядження;
- намети та все необхідне для ночівлі і приготування їжі в польових умовах
п. П. 7.1.
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Використання нестандартного й саморобного спорядження забороняється!
Дозволяється використання захисного саморобного спорядження, крім
шоломів.
Усе спорядження, що застосовується для подолання дистанції, повинно
мати дозвіл ГСК (заступника головного судді з техніки безпеки).
5. Програма змагань
1 день
 заїзд, розміщення, проходження мандатної комісії, інструктаж з
(08.05.
техніки безпеки, робота технічної комісії (з 7 год. 30 хв. до 10 год.
2019 р.)
00 хв.);
 відкриття змагань (11 год. 00 хв.);
 нарада представників (11 год. 30 хв. – 12 год. 00 хв.);
 змагання на короткій командній дистанції «смуга перешкод»
(з 13 год. 00 хв.);
2 день
(09.05.
2019 р.)

 огляд та змагання на короткій дистанції «смуга перешкод»
команди двійки (з 9 год. 00 хв.);

3 день
(10.05.
2019 р.)

 змагання на довгій командній дистанції «крос-похід»
(з 9 год. 00 хв.);

4 день
(11.05.
2019 р.)

 підбиття підсумків, нагородження переможців та призерів змагань
і конкурсної програми;
 урочисте закриття змагань (11 год. 00 хв.), від’їзд учасників.

6. Загальні умови проведення змагань
6.1. Змагання проводяться відповідно до «Правил змагань зі спортивного
туризму», затверджених Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту України
24.04.2008 року, погоджених Президентом Федерації спортивного туризму
України 22.03.2008 року, відповідно до «Технічного регламенту проведення
змагань з пішохідного туризму», затвердженого рішенням Виконкому Федерації
спортивного туризму України 19. 05. 2018 року.
6.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та
особистого спорядження учасників несе представник команди або самі учасники.
6.3. Відповідальність за підготовку учасників команд згідно з вимогами, що
необхідні для безпечного подолання визначених дистанцій, покладається на
представників команд.
6.4. Проводяться змагання на природному рельєфі.
6.5. Порядок стартових номерів серед команд на короткій командній
дистанції «смуга перешкод» здійснюється за вищим рейтингом учасників у
командах. Черговість виступів на короткій командній дистанції «смуга перешкод»
(команди двійки з командним заліком) за результатами вищого рейтингу
попереднього дня. На довгій командній дистанції «крос-похід» – жеребкуванням.
4

7. Умови прийому учасників
7.1. Команди проживатимуть у польових умовах (наметах) і повинні мати
необхідне спорядження та обладнання для організації польового табору,
приготування їжі (автономне паливо для приготування їжі, тару для автономного
транспортування води, умови для зберігання продуктів, тару для сміття), що
забезпечить збереження здоров’я і життя учасників змагань, охорону
навколишнього середовища.
7.2. Команди зобов’язані мати все необхідне спорядження для участі в
змаганнях у відповідності до Правил і Положення (див п.4.5.,6.4.).
7.3. За два дні до початку змагань судді від команд (6.05.2019 року) до
11
год. прибувають на суддівський семінар до місця проведення змагань,
проживають у польових умовах (наметах) у місцях розміщення команд,
харчуються автономно. Повинні мати діючі правила, настанови, дане положення,
умови дистанцій, записник, ручку, пилку, сокиру, шолом та необхідне особисте
спорядження для облаштування і подолання дистанції.
8. Визначення результатів
8.1. Загальнокомандний результат визначається окремо серед учасників
Чемпіонату та учасників змагань за програмою ХХІІІ Спортивних ігор школярів
Тернопільщини 2019 року.
8.2.Командний
результат
на
короткій
командній
дистанції
«смуга перешкод» визначається за сумою часу проходження дистанції та
штрафного часу. Місце визначається за меншим результатом.
8.2. Командний результат на короткій дистанції «смуга перешкод» серед
двійок визначається за сумою результатів двійок на гілках «А» і «Б» дистанції. У
складі двійок повинно бути не менше 2-х осіб протилежної статі. Місце
визначається за меншим результатом.
8.3. Командний результат на довгій командній дистанції «крос-похід»
визначається за сумою часу штрафів та постійної часу.
Місце визначається за меншим результатом.
8.4. Детальні принципи у визначенні результатів по дистанціях висвітлені в
умовах.
8.5. Загальнокомандний результат визначається за меншою сумою місць у
трьох дистанціях змагань: команди двійки з командним заліком на короткій
дистанції «смуга перешкод», короткій командній дистанції «смуга перешкод»,
довгій командній дистанції «крос-похід». Місце на короткій дистанції з
командним заліком «смуга перешкод» – команди двійки враховується з
коефіцієнтом 0.7 по відношенню до командних дистанцій «смуга перешкод» та
«крос-похід».
8.6. За умови рівності результатів у двох і більше команд перевагу отримує
команда, яка посіла вище місце на довгій командній дистанції «крос-похід».
8.7. Команди, які не виступали у змаганнях на окремих дистанціях,
посідають місця після команд з більш повним заліком виступу на дистанціях.
Якщо команда не виступала на жодній з дистанцій заліку (місця) у
підсумковому протоколі не отримує.
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8.8. Головна суддівська колегія залишає за собою право змінити порядок
проведення дистанцій по днях та умов проходження дистанції у залежності від
погодних умов та рівня підготовки команд у напрямку спрощення.
9. Нагородження переможців та призерів
9.1. за підсумками ХLVІХ Чемпіонату області зі спортивного туризму
серед юнаків з виду пішохідний туризм
9.1.1. Переможці та призери на короткій дистанції «смуга перешкод»
команди двійки поосібно – грамотами та медалями управління освіти і науки,
управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної
адміністрації.
9.1.2. Переможці та призери у командному заліку на короткій дистанції
«смуга перешкод» команди двійки поосібно – грамотами управління освіти і
науки, управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної
адміністрації.
9.1.3. Команди-переможці та призери на короткій командній дистанції
«смуга перешкод» поосібно – грамотами та медалями управління фізичної
культури та спорту, управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
9.1.4. Команди-переможці та призери на довгій командній дистанції
«крос-похід» поосібно – грамотами та медалями управління фізичної культури та
спорту, управління освіти і науки обласної державної адміністрації,
9.1.5. Команди-переможці та призери у загально командному заліку –
дипломами, грамотами, кубками управління фізичної культури та спорту,
управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
9.2. за підсумками ХХІІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини
2019 року
9.2.1. Переможці та призери на короткій дистанції «смуга перешкод»
команди двійки поосібно – грамотами та медалями Тернопільського обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
9.2.2. Переможці та призери у командному заліку на короткій дистанції
«смуга перешкод» команди двійки поосібно – грамотами Тернопільського
обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
9.2.3. Команди-переможці та призери на короткій командній дистанції
«смуга перешкод» поосібно – грамотами та медалями Тернопільського обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
9.2.4. Команди-переможці та призери на довгій командній дистанції
«крос-похід» поосібно – грамотами та медалями Тернопільського обласного
відділення Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
9.2.5. Команди-переможці та призери у загально командному заліку –
дипломами, грамотами, кубками Тернопільського обласного відділення Комітету
з фізичного виховання та спорту МОН України.
9.3. Команда-переможець Чемпіонату представляє Тернопільську область у
Чемпіонаті України серед юнаків зі спортивного туризму з виду пішохідний
туризм 2019 року. Остаточне рішення з формування команди залишається за
Тернопільським обласним комунальним центром туризму, краєзнавства, спорту та
екскурсій учнівської молоді.
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10. Фінансування
10.1. Видатки на підготовку та проведення змагань здійснюють
Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та
екскурсій учнівської молоді, управління фізичної культури та спорту обласної
державної адміністрації.
10.2. Видатки на підготовку команди та відрядження для участі в обласних
змаганнях, матеріальне забезпечення і харчування здійснюються:
- проїзд, проживання та харчування за рахунок структурного підрозділу з
питань фізичної культури та спорту райдержадміністрацій, управління у справах
сім’ї, молодіжної політики, і спорту Тернопільської міської ради, відділи освіти,
молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту Кременецької міської ради, управління освіти, молоді та
спорту Чортківської міської ради, центрів фізичного здоров’я населення «Спорт
для всіх», відділів освіти, молоді та спорту міських, селищних, сільських рад,
територіальних громад, інших відряджуючих організацій.
- проїзд суддів від команд до місця проведення суддівського семінару і на
зворотній шлях та добові на час його проведення – за кошти відділів освіти
райдержадміністрацій та управління освіти і науки Тернопільської, управління
освіти Бережанської, Кременцької і Чортківської міських рад, територіальних
громад.
11. Підготовка спортивних споруд, безпека, медичне забезпечення
змагань
11.1. Підготовка спортивних споруд та контроль за їх технічним станом під
час проведення змагань здійснюються згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 18.12.1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд
та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
культурно-видовищних заходів», із змінами, внесеними згідно з Постановами
Кабінету Міністрів України від 01.09.1999 року № 1622, від 27.08.2008 року
№ 753.
11.2. Створення безпечних умов проведення змагань забезпечується
відповідно до наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і
спорту від 26 квітня 2004 року № 1274 «Про додаткові заходи щодо попередження
травматизму та запобігання нещасних випадків у спортивній діяльності».
Організація заходів безпеки під час змагань покладається на заступника
Головного судді з безпеки.
11.3. Медичне забезпечення змагань здійснюється відповідно до Положення
про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів,
закладів фізичної культури і спорту, затвердженого спільним наказом
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства молоді та спорту
України від 27.12. 2017 року №5232/1746 від 17.11.2008, №4557. Зареєстровано у
Міністерстві юстиції України 10.01.2018 року №33/31485.
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12. Порядок та терміни подання заявок, необхідна документація
12.1. Попередня заявка (додаток 2) подається не пізніше ніж за два тижні до
початку змагань (до 22 квітня 2019 року) на адресу: 46001, м. Тернопіль,
вул. Степана Качали, 3, ТОКЦТКСЕУМ (ГСК, роб. тел. 25-39-53,
моб. тел. 0673505593 або на електронну адресу Центру: centr_tur@ukr.net або
romek_romanyshyn@meta.ua).
12.2. У мандатну комісію змагань команди подають:
- іменну заявку (для участі у Чемпіонаті за програмою ХХІІІ Спортивних
ігор школярів Тернопільщини 2019 року) встановленої форми (у трьох
примірниках (один оригінал інші копії) у друкованому вигляді, дивись додаток 3),
із вказаним прізвищем, іменем, роком народження учасника, назвою навчального
закладу, затверджену відділами у справах молоді та спорту з питань фізичної
культури та спорту райдержадміністрацій, управліннями освіти і науки, у справах
сім’ї, молодіжної політики, і спорту Тернопільської міської ради, відділи освіти,
молоді і спорту Бережанської міської ради, у справах сім’ї, молоді, фізичної
культури та спорту Кременецької міської ради, управління освіти, молоді та
спорту Чортківської міської ради, територіальною громадою та лікарськофізкультурним диспансером;
- іменну заявку (для участі у Чемпіонаті) встановленої форми (у трьох
примірниках (один оригінал інші копії) у друкованому вигляді, дивись додаток 4),
із вказаним прізвищем, іменем, роком народження учасника, затверджену
організацією яка направляє команду та лікарсько-фізкультурним диспансером;
- один примірник оригіналу наказу організації, що направляє.
Документи, які засвідчують особу, повинні подаватися виключно в
оригіналі:
- паспорт громадянина України для осіб, що досягли 14 річного віку (не
пізніше двох місяці після досягнення вищезгаданого віку особа повинна мати
паспорт). У випадку відсутності:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- тимчасове посвідчення громадянина України.
Для учасників, які за віком не мають паспортів – свідоцтва про народження
та учнівські квитки або довідки загальноосвітніх навчальних закладів за
2018/2019 навчальний рік з фотокарткою, що відповідають віку учасників,
завірені печаткою, що перекриває фото на 1/3, і підписом директора навчального
закладу або студентські квитки;
- залікові книжки спортивної кваліфікації або посвідчення про присвоєння
розряду (звання) з оформленим ІІІ-м спортивним розрядом або довідки про
присвоєння І-го та ІІ-го юнацьких розрядів завірені згідно з вимогами ЄСКУ.
Запис про присвоєння розряду повинен бути здійснений прописом;
- договір особистого страхування для спортивних змагань на всіх учасників
команди та суддів дійсний на період змагань та перебування у дорозі (у разі
відсутності оформляється за місцем проведення заходу);
(При відсутності будь-якого необхідного документа учасники до змагань
не допускаються. У випадку виявлення недостовірної інформації результат
команди скасовується).
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- документи про суддівську кваліфікацію суддів від команди.
12.3. До змагань допускаються тільки команди, які подали іменну заявку та
перелічені документи у визначений термін роботи мандатної комісії.
12.4. Використання та обробка персональних даних здійснюються
відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Це Положення є офіційним викликом на змагання.

9

