ІV-й Чемпіонат Тернопільщини 2019 року зі спортивного туризму сере юнаків
з виду велосипедний туризм
в рамках Всеукраїнських масових спортивних заходів
«Спорт для всіх в парках і скверах»
(присвячений Дню пам’яті та примирення та
Дню перемоги над нацизмом)
з 8 по 11. 05. 2019 року
(в урочищі «Франчиха» на околиці села Чернихівці Збаразького району)
Старший суддя
конкурсу
__________________________
«____»_______________ 2019 рік

Затверджую
Головний суддя чемпіонату
Петро Білоус
«______» _____________ 2019 рік

УМОВИ
конкурсу «Ремонт велосипеда»
Склад команди – 2 (дві) особи (незалежно від статі).
Матеріально-технічне забезпечення учасників конкурсу – командне:
(велосипеди, набір інструментів, велоаптечка, запасні частини).
Технічні завдання для першого учасника конкурсу: (перелік
можливих поломок та їх усунення):
Завдання № 1:
- зняти переднє колесо;
- відпустити конус втулки на 2 повних оберти;
- змастити втулку технічним вазеліном;
- відрегулювати конус втулки;
- закріпити колесо у вилці.
Завдання № 2:
- зняти одну з спиць заднього колеса (ніпель залишається в ободі);
- замінити новою (можна тією самою);
- відрегулювати натяг спиці.
Технічні завдання для другого учасника конкурсу: (перелік можливих
поломок та їх усунення):
Завдання № 1:
- відпустити (до вільного руху у затискачі) гальмівний трос переднього
колеса;
- зняти обі гальмівні колодки;
- замінити на нові (можна тими самими);
- відрегулювати гальма.

Завдання № 2:
- зняти з шатуна ліву педаль;
- відкрутити контргайку на вісі педалі, зняти шайбу з вусом;
- відкрутити педальний конус (настільки, щоб можна було здійснити
змащування педальної чашки);
- змастити чашку технічним вазеліном;
- відрегулювати конус, затягнути контргайку;
- встановити педаль на шатун.
Кожен з учасників конкурсу (шляхом жеребкування) повинен виконати по
два з вищеозначених завдань (для кожного з учасників).
Повноцінність та якість ремонту визначає суддя.
У випадку неякісного виконання ремонту суддя вказує на допущені помилки
і вимагає їх виправлення.
Час виконання завдань учасником фіксується суддею після повного та
якісного виконання завдання (з точністю до 1 сек.).
Результат учасника у конкурсі визначається за сумою часу виконання обох
завдань.
Результат команди у конкурсі визначається за сумою результатів двох
учасників.
Місце команди у конкурсі визначається за меншим результатом двох
учасників.
У випадку однакових результатів у двох чи більше команд, вище місце
присуджується команді, з кращим результатом другого учасника.
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