2.Час і місце проведення
2.1.Змагання проводяться з 29. 04 по 02.05.2020 року.
2.2. Місце проведення змагань – річка Гнізна, урочище Смолянка
Тернопільського району.
2.3. Проїзд до місця таборування автобусним транспортом з Тернополя,
автостанції №2.
Варіант 1: м. Тернопіль – с. Баворів що години (через села Гаї Великі,
Товстолуг) до кінцевої зупинки біля школи. Від зупинки по шосейній дорозі
вниз (зх.), (праворуч костел – ліворуч школа), у напрямку с. Застав’є до мосту
через річку Гнізну – 700м. Від мосту цією дорогою ще 300м до будинків
вищезгаданого села. Перед будинками з’їзд з шосейної дороги, ліворуч (пд.), на
щебенисту дорогу, по якій 350м до польової дороги, яка через 300м приводить
до струмка. За струмком на межі лісу і луків, що є заплавою річки Гнізна, місце
таборування (наметове містечко).
Варіант 2: м. Тернопіль – с. Скоморохи що години (через села Велика
Березовиця, Прошова) до в’їзду у с. Скоморохи. Звідси два шляхи:
- перший – автомобілем ліворуч (пн.) по шосейній дорозі через с. Смолянка
до с. Баворів з якого аналогічно варіанту 1;
- другий – пішки на північ по межі лісу і луків 3200м до наметового
містечка.
Проїзд до місця таборування залізничним транспортом з м. Тернополя до
зупиночного пункту с. Прошова.
№ 6271 м. Тернопіль – м. Заліщики відправлення о 8 год. 08 хв. щоденно;
№ 6273 м. Тернопіль – м. Борщів відправлення о 9 год. 10 хв. щоденно;
№ 6277 м. Тернопіль – м. Заліщики відправлення о 18 год. 19 хв. щоденно;
№ 6279 м. Тернопіль –м. Борщів відправлення о 20 год. 57 хв. щоденно.
Від зупиночного пункту пішки через село, а потім ліс у сх. напрямку до
межі лісу і поля. Дальше на пн. до наметового містечка 4300м.
Загальний шлях шосейною дорогою з м. Тернополя (пр. Степана Бандери
– від літака) до с. Застав’є урочище Смолянка, місця наметового містечка –
25-30 км.
3. Керівництво змагань
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють
управління освіти і науки спільно з управлінням фізичної культури та спорту
обласної державної адміністрації, Тернопільський обласний центр фізичного
здоров'я населення «Спорт для всіх», 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 змагань
4.1. До участі у змаганнях допускаються збірні команди району,
територіальної громади, міст та населених пунктів, які не входять до
територіальної громади, міст Бережан, Кременця, Тернополя і Чорткова, інших
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територій та команда організатора змагань.
Кількість команд від однієї території необмежена.
4.2. Учасниками команд є спортсмени-туристи 2002-2005 років
народження. Учасники 2006 року народження допускаються до участі у
змаганнях за наявності спеціального допуску лікарсько-фізкультурного
диспансеру (додаток №1).
4.2.1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени із спортивною
кваліфікацією не нижче ІІ-го юнацького розряду зі спортивного туризму.
4.3. Склад команди (делегації) – 7 осіб.
4.3.1. Учасники (незалежно від статі) – 5 осіб з них на кожну дистанцію у
відповідності до класу суден:
- на двомісному катамарані – 2 особи (дистанції «спринт», «слалом-1»,
«слалом -2»);
- на двомісній байдарці (човні) – 2 особи (дистанції «спринт», «слалом-1»,
«слалом-2»);
- запасний учасник – 1 особа;
- представник-тренер – 1 особа;
- суддя (від адміністративної-територіальної одиниці) – 1 особа.
4.3.2. Команди змагаються у двох класах суден:
- байдарки двомісні (К-2);
- катамарани двомісні (С-2).
4.4. Усі учасники команди повинні бути забезпечені необхідним для
участі в змаганнях спорядженням для безпечного подолання дистанцій та вміти
плавати, про що засвідчують підписом в іменній заявці.
5. Програма Чемпіонату
1-й день
• заїзд, розміщення, проходження мандатної комісії,
(29.04.
інструктаж з техніки безпеки, робота технічної комісії
2020 р.)
(з 9 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв.);
• відкриття змагань (11 год. 00 хв.);
• нарада представників (11 год. 30 хв. – 12 год. 00 хв.);
огляд та змагання на дистанції «спринт»
(клас суден К-2, С-2) (з 14.00 год. 00 хв.);
2-й день
(30.04.
2020 р.)

• огляд та змагання на дистанції «слалом-1»
(клас суден К-2, С-2)(з 9 год. 00 хв.);

3-й день
(01.05.
2020 р.)

• огляд та змагання на дистанції «слалом-2»
(клас суден К-2, С-2)(з 9 год. 00 хв.);

4-й день
(02.05.
2020 р.)

• підбиття підсумків, нагородження переможців та призерів
змагань;
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• урочисте закриття змагань (о 11 год. 00 хв.),
від’їзд команд.
6. Загальні умови проведення змагань
6.1. Змагання проводяться на дистанціях ІІ (другого) класу відповідно
до «Правил змагань зі спортивного туризму», з виду водний туризм,
затверджених Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту України
24.04.2008 року, погоджених Президентом Федерації спортивного туризму
України 22.03.2008 року положення та умов проходження дистанцій.
6.2. Усі дистанції учасники долають на власних байдарках (човнах) та
катамаранах у шоломах і страхувальних безрукавках (у разі відсутності
надається на прокат). Спортсмени повинні мати одяг,що закриває лікті та коліна,
взуття закритого типу, при можливості – гідрокостюм.
6.3. До змагань допускаються байдарки (човни) і катамарани лише в
технічно справному стані після їх перевірки технічною комісією.
6.4. Відповідальність за технічний стан плавзасобів несуть самі учасники.
6.5. Відповідальність за підготовку учасників команд згідно з вимогами,
що необхідні для безпечного подолання визначених дистанцій, якість та
безпечність командного спорядження, покладається на представників команд.
6.6. Змагання проводяться на річці з природними та штучними
перешкодами (воротами) по класах суден, згідно програми змагань.
6.7. Відповідальність за наслідки, викликані порушенням учасником
вимог техніки безпеки, несе безпосередньо сам учасник, який допустив
порушення.
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 (автономні пристрої з паливом для приготування їжі,
автономне паливо, тару для автономного транспортування води, умови для
зберігання продуктів, тару для сміття), що забезпечить збереження здоров'я і
життя учасників змагань, охорону навколишнього середовища.
Місце розташування наметових містечок згідно п.2.2.
7.2. Команди зобов'язані мати все необхідне спорядження для участі в
змаганнях у відповідності до Правил і Положення.
7.3.За 2 дні до початку змагань судді від команд (27.04.2020р.) до 11 год.
00 хв. прибувають на суддівський семінар до місця проведення змагань,
проживають у польових умовах (наметах) у місцях розміщення команд,
харчуються автономно. Повинні мати діючі правила, дане положення, умови
дистанцій, робочі рукавиці, сокиру або ручну пилу, шолом, записник, ручку,
годинник, секундомір.
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8. Визначення результатів
Результати визначаються на кожній дистанції та в кожному класі суден
окремо.
8.1. Результат команди на кожній дистанції визначається сумою часу
подолання дистанції та штрафного часу (якщо він передбачений),
перерахованого із штрафних балів, отриманих за технічні помилки. Місце
визначається за меншим результатом.
8.1.1. При однакових результатах на дистанції «спринт» вище місце
присуджується команді, що стартувала раніше.
8.1.2. При однакових результатах на дистанції «слалом-1» та «слалом-2»
вище місце присуджується команді, що має менше штрафних балів, якщо і цей
показник однаковий, то вище місце присуджується команді, що стартувала
раніше.
8.2.Загальнокомандне місце у змаганнях визначається за меншою сумою
місць на трьох дистанціях в усіх класах суден.
8.2.1. При однаковій сумі місць вище місце присуджується команді з
вищим місцем на дистанції «слалом-2».
8.2.2. Команди, які не мають повного командного заліку, посідають місця
після команд з більш повним заліком.
8.3. Детальні умови визначення результатів по дистанціях змагань
виписано в умовах.
8.4. Головна суддівська колегія залишає за собою право на зміну порядку
проведення змагальних дистанцій по днях та умов змагань у залежності від
погодних умов та рівня підготовки команд у напрямку полегшення.
9. Нагородження переможців та призерів
9.1. Команди-переможці та призери у видах змагань нагороджуються (по
осібно) дипломами, грамотами, відзнаками, медалями Тернопільського
обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».
9.2. Команди-переможці та призери всіх змагань у загальному заліку –
дипломами, грамотами, кубками Тернопільського обласного центру фізичного
здоров'я населення «Спорт для всіх».
10. Фінансування
10.1. Видатки на підготовку та проведення змагань здійснюють обласний
комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді, Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт
для всіх», управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної
адміністрації.
10.2. Видатки команд, пов’язані з участю у змаганнях (проїзд, добові,
харчування, придбання чи оренда спорядження, страхування учасників,
проживання учасників та суддів від команд на період змагань, придбання
єдиної форми, проведення тренувальних зборів тощо), за кошти структурного
підрозділу з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрацій,
управління у справах сім’ї, молодіжної політики, і спорту Тернопільської
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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», територіальних громад, інших
відряджуючих організацій.
11. Підготовка спортивних споруд, безпека змагань, медичне
забезпечення змагань
11.1. Підготовка спортивних споруд та контроль за їх технічним станом
під час проведення змагань здійснюються у відповідності до «Положення про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів»,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. № 2025,
діючих Правил і наказу Мінсім'їмолодьспорту від 26.04.2004р. № 1274 «Про
додаткові заходи з попередження травматизму та нещасних випадків у
спортивній діяльності».
11.2.Організація заходів безпеки під час змагань покладається на
заступника Головного судді з безпеки.
11.3.11.3. 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 від27.12. 2017 року №5232/1746 від 17.11.2008, №4557. Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України 10.01.2018 року №33/31485.
12. Порядок та терміни подання заявок, необхідна документація
12.1. Попередня заявка (додаток 1) подається не пізніше, ніж за два тижні
до початку змагань(до 15 квітня 2020р.) на адресу 46001, м. Тернопіль,
вул.
Степана Качали, З, ТОКЦТКСЕУМ(ГСК, роб тел. 25-39-53, моб.тел.
0673505593 або на електронну адресу Центру: centr_tur@ukr.netабо
romek_romanyshyn@meta.uaj.
12.2. У мандатну комісію змагань команди подають:
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 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;
- іменну заявку (додаток 2) встановленої форми (у двох примірниках у
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друкованому вигляді, взірець додається), із вказаним прізвищем, іменем, роком
народження учасника, затверджену організацією, яка направляє команду та
лікарсько-фізкультурним диспансером;
- наказ (оригінал або копія) від установи, що відряджає команду на захід;
- залікові книжки спортивної кваліфікації з оформленим спортивним
розрядом або довідки про присвоєння юнацьких розрядів із вказаною
спеціалізацією в туризмі, 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 вищезгаданого документа учасники до
змагань не допускаються)
- 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.
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