ХLІХ Кубок з видів спортивного туризму
(пішохідний, велосипедний, водний)
серед працівників освіти і науки Тернопільщини,
присвячений Міжнародному дню миру
з 18 по 20. 09. 2019 року
(в урочищі «Франчиха» на околиці села Чернихівці Збаразького району)
Зтверджую
Головний суддя
з виду пішохідний туризм
Микола Безух
Заступник головного судді
Любов Іванчук
_________________________
« »____________2019 року

Затверджую
Головний суддя змагань
Роман Романишин
__________________________
« »______________2019 року

УМОВИ
проведення змагань на короткій командній дистанції
«Смуга перешкод»
Скорочення:
Зони та ділянки етапу:
БЗ – безпечна зона етапу;
ВД – вихідна ділянка етапу;
ДП – ділянка перешкоди;
ЦД – цільова ділянка етапу.
Обладнання дистанції та етапів:
ЗСК – заглушений суддівський
карабін;
к/п – командні поручні;
КС – командне страхування;
ПКП – пункт кріплення
поліспасту;
ПС – пункт страхування;
ППС – пункт проміжного
страхування;
ПСП – підвідні (відвідні)
суддівські поручні;
СП – суддівські поручні;
СС – суддівське страхування;

с/с – самострахування.
Опори:
ЛО – лінійна опора;
ТО – точкова опора.
Обмеження часу:
ЗЧ – заданий час:
КЧ – контрольний час;
ОЧ – оптимальний час.
Лінії:
КЛ – контрольна лінія;
ЛС – лінія старту;
ЛФ – лінія фінішу;
ОЛ – обмежувальна лінія.
Інше:
ГСК – головна суддівська колегія;
ІСС – індивідуальна страхувальна
система;
КВ – контрольний вантаж;
КП – контрольний пункт.
1

Загальні умови:
1. Клас дистанції – ІІ (39,6 б)
2. Довжина – до 200 м.
3. Набір висоти – 10 м.
4. Кількість етапів – 6, усі з самонаведенням.
5. Суддівські обмеження часу (орієнтовні):
- Стартовий інтервал – 20 хв.;
- ПЗЧ першої частини – 20 хв.;
- ЗЧ – 45 хв.
Остаточні значення ПЗЧ будуть оголошені на нараді ГСК.
6. Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: ІСС, захисними
шоломами з номерами учасників та літерою «К» у капітана, формою, яка
повинна закривати лікті і коліна; (вимоги п.п. 3.13.4.12-3.13.4.17 «Правил
змагань»).
7. Склад команди – 4 особи, (з них не менше 1 особи протилежної статі).
8. Команда прибуває на старт за 20 хв. для проходження технічної комісії.
Учасники підтверджують свою особу технічною заявкою, будь-яким
документом з фотографією (з переліку у Положенні)
9. Рух по дистанції в зворотному напрямку дозволяється в межах ПЗЧ.
10. При закінченні ПЗЧ, наявність штрафу за п.6.20.1 Регламенту фіксується,
якщо учасник не подолав (не пройшов) етап, а також за спорядження, яке не
пройшло етап. Подоланням (проходженням) етапу учасником вважається
закінчення руху на етапі (Розділ 3 Регламенту).
11. Після закінчення ПЗЧ учасники звільняють етапи першої частини та
продовжують роботу на етапах другої частини. На другій частині, може
використовуватися лише те спорядження, на якому команда працювала на
момент закінчення ПЗЧ (в кінці етапу є учасник), п. 3.9 Технічного
Регламенту.
12. При закінченні ЗЧ спорядження вважається втраченим на етапі, якщо:
а) воно не перетнуло КЛ на ЦД; б) воно має контакт з суддівським
обладнання на ВД.
13. Команда, що не вклалася у ЗЧ припиняє роботу і рухається на фініш.
Перелік етапів та умови їх подолання:
СТАРТ (з лінії старту)
Етап № 1. Навісна переправа через яр 2А (9,6 б.)
Довжина: 12,5 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПС (петля), ПКП (дерево). На ЦД: НЗ,
ПСП, ПС (петля), ПКП (дерево).
Перший учасник з КС рухається дном яру на ЦД етапу,
транспортування вантажу дозволено.
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Етап № 2. Спуск по вертикальних поручнях 2А (6,4 б.)
Довжина: 15 м.
Обладнання: на ВД: НЗ, ПС (2 ЗСК). На ЦД: БЗ, КЛ, ПС (петля).
Паралельний спуск дозволяється.
ПЗЧ першої частини – 20 хв.
Етап № 3. Рух по жердинах 1Б (5 б.)
Обладнання: 6 опор, 2 жердини.
Етап № 4. Підйом по схилу 2А (8 б.)
Довжина: 16 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПС (петля). По ДП: 3 ППС. На ЦД: БЗ, КЛ,
ПС (дерево). Паралельний підйом забороняється.
Етап № 5. Переправа по мотузці з поручнями через яр 2А (3,2 б.)
Довжина: 19 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПКП (дерево), ПС (петля). По ДП: СП. На
ЦД: БЗ, КЛ, ПКП (дерево), ПС (петля).
Перший учасник по СП.
Команда натягує нижні поручні. Транспортування вантажу дозволено.
Етап № 6. Траверс схилу 1Б (6,4 б.)
Довжина: 17 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПС (петля). По ДП: 3 ППС. На ЦД: БЗ, КЛ,
ПС (петля).
Фініш дистанції
Фініш фіксується коли уся команда і спорядження знаходиться за
лінією фінішу (КЛ на ЦД етапу № 6) та Розділу №3 Регламенту.
Підбиття підсумків
Результат команди визначається за сумою часу проходження дистанції
і штрафного часу (1 бал – 30 сек.). Якщо дві або більше команд отримають
однаковий результат, то вище місце займає команда у якої менше штрафних
балів. Результат команд, які перевищили ЗЧ, визначається: ЗЧ дистанції +
технічні штрафи +штрафи за не пройдені етапи.
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