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

І. Мета та завдання змагань
Змагання проводяться з метою:
- підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному

розвитку особистості;
- популяризації масового пішохідного туризму серед учнівської молоді;
- пропаганди здорового способу життя, активного відпочинку;
- підвищення рівня технічної і тактичної майстерності спортсменів – туристів;
- сприяння підвищенню безпеки спортивних туристських походів;
- зміцнення дружніх зв’язків між туристами Тернопільщини;
- визначення кращих туристів спортсменів.

ІІ. Час і місце проведення
Змагання проводяться 28 березня 2020 року у спортивній залі Тернопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №16 ім. Володимира Левицького (вул. Володимира
Винниченка, 2), мікрорайон Дружба.
ІІІ. Керівництво змаганнями
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.
Безпосереднє проведення змагань покладається на Тернопільський обласний
комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді та
головну суддівську колегію (ГСК).
ІV. Учасники змагань
До участі в змаганнях допускаються спортсмени Тернопільської області з
загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних, вищих навчальних
закладів, коледжів, ліцеїв, спортивних та туристських клубів, громадських
організацій, самодіяльних туристів. Кількість учасників від території не обмежена.
Учасники змагаються на дистанції ІІ або ІІІ класу.
Вікова категорія учасників змагань на дистанції ІІ класу:
- 2009-2008 р. н. (спец. допуск не передбачено);
- 2007-2005 р. н. ( спец. допуск не передбачено).
Рівень кваліфікації спортсменів згідно «Правил змагань зі спортивного
туризму».
Вікова категорія учасників змагань на дистанції ІІІ класу:
- 2006-2005 р. н. (спец. допуск не передбачено);
- 2004-2002 р. н. (спец. допуск не передбачено).
Рівень кваліфікації спортсменів згідно «Правил змагань зі спортивного
туризму».
V. Програма та загальні умови проведення змагань
Прибуття команд на місце зібрання – з 07:00 до 08:30
Робота мандатної комісії – з 08:00 до 09:00.
Відкриття змагань – о 09:00.
Нарада представників – о 09:30
Початок змагань – о 10:00.
Підбиття підсумків, закриття змагань – з 17:00-18:00
Учасники змагаються на короткій особистій дистанції «Смуга перешкод» –
ІІ та ІІІ класу. Перелік етапів, умови подолання дистанції детально висвітлено в
Умовах (додаються).
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Змагання проводяться згідно «Правил змагань зі спортивного туризму»,
затверджених 24.04.2008 р. Міністерством України у справах сім’ї, молоді та
спорту, та Технічного регламенту з проведення змагань з пішохідного туризму.
Порядок старту – згідно жеребкування у день змагань.
Придатність і справність особистого та командного спорядження
перевіряються і допускаються до використання заступником головного судді по
безпеці (згідно п.п. 3.13.4.12-13 Правил).
Відповідальність за підготовку учасників вимогам, необхідним для
подолання дистанції, покладається на представників-тренерів команд та учасників.
Відповідальність за наслідки, викликані порушенням безпеки з вини
учасника, несе сам учасник, який допустив таке порушення.
VІ. Умови прийому та розміщення учасників
Учасники розміщуються в приміщенні Тернопільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №16 ім. Володимира Левицького (додаткова інформація про умови
розміщення та прийому буде повідомлена учасникам, які підтвердять свою участь у
змаганнях).
VII. Підбиття підсумків змагань
Визначення результату учасника на дистанціях ІІ та ІІІ класу у кожній віковій
групі визначається окремо серед юнаків та дівчат 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.
VIIІ. Нагородження переможців
Нагородження відбувається окремо на дистанції ІІ та ІІІ класу у кожній
віковій групі серед дівчат та юнаків.
Учасники – переможці та призери нагороджуються дипломами та медалями
управління освіти і науки, управління з питань фізичної культури та спорту
Тернопільської облдержадміністрації окремо серед дівчат та юнаків в кожній
віковій групі, окремо на дистанції ІІ та ІІІ класу.
IX. Фінансування
Видатки на підготовку та проведення змагань здійснюють Тернопільський
обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді, (нагородження переможців та призерів змагань) управління фізичної
культури та спорту обласної державної адміністрації (харчування суддів змагань та
головної суддівської колегії).
Видатки команд (учасників), пов’язані з участю у змаганнях (проїзд, добові,
харчування, придбання чи оренда спорядження, страхування учасників, придбання
єдиної форми, проведення тренувальних зборів тощо), за кошти структурного
підрозділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, управління
у справах сім’ї, молодіжної політики, і спорту Тернопільської міської ради, відділу
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освіти і науки Тернопільської міської ради, відділів 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, відділів освіти, молоді та спорту міських, селищних, сільських рад,
територіальних громад, інших відряджуючих організацій.
Х. Підготовка спортивних споруд, безпека змагань, медичне забезпечення
Підготовка спортивних споруд та підготовка місць проведення змагань
здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. №
2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних культурно-видовищних заходів», із
змінами, винесеними згідно з Постановою Кабінету України №1622 від 01.09.1999
р., №753 від 27.08.2008 року.
Створення безпечних умов проведення змагань забезпечується відповідно до
наказу Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від
26.04.2004 р. №1274 «Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та
запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності».
Організація заходів безпеки під час змагань покладається на заступника
головного судді з безпеки.
Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до Положення
про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів,
закладів фізичної культури і спорту, затвердженого спільним наказом Міністерства
охорони здоров’я України та Міністерством молоді та спорту України від
27.12.2017 р. № 5232/1746 від 17.11.2008р., № 4557. Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України 10.01.2018 року №33/31485.
XI. Порядок подання заявок, необхідна документація
Попередня заявка подається не пізніше, ніж за тиждень до початку змагань на
електронну адресу borshch.sergiy83@gmail.com або за номером тел. 097-986-31-11
(Сергій Борщ) або на або на електронну адресу Центру: centr_tur@ukr.net
У мандатну комісію у день змагань учасники подають:
– іменну заявку (встановленого зразка, додається) у друкованому вигляді
завірену підписом і печаткою керівника (закладу, установи, організації що
відряджає, або структурного підрозділу фізичного виховання і спорту
органу виконавчої влади на місцях), візою лікарсько-фізкультурного
диспансеру;
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
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закладів за 2019/2020 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 спортивним розрядом або довідки про
присвоєння юнацьких розрядів завірені згідно з вимогами ЄСКУ. Запис
про присвоєння розряду повинен бути здійснений прописом;
– договір особистого страхування для спортивних змагань дійсний на період
змагань та перебування у дорозі.
– (При відсутності будь-якого необхідного документа учасник до
змагань не допускається.)
До змагань допускаються тільки команди, які подали іменну заявку та
перелічені документи у визначений термін роботи мандатної комісії.
Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Це положення є офіційним викликом на змагання
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