ІV-ий Чемпіонат області зі
спортивного туризму серед юнаків з виду водний туризм,
в рамках Всеукраїнських масових спортивних заходів
«Спорт для всіх в парках і скверах»
(присвячений Зіновію Ґарнику,
українському літератору, громадському діячу)
річка Гнізна, урочище Смолянка Тернопільського район
з 29.04 по 02.05. 2020 року

Підготували
Заступники головного судді
на дистанціях:
«спринт»_____________________
«слалом – 1»__________________
«слалом – 2»__________________
«____»___________ 2020 рік

Затверджую
Головний суддя змагань
Іван Панчук
_________________________
«______» _____________ 2020 рік

УМОВИ
проведення змагань з виду водний туризм
І. Загальні умови
1.1. Команди змагаються на двомісних байдарках, двомісних
катамаранах з комплектом весел, рятувальних жилетів в шоломах. Виступ
на трьохмісних байдарках і двохмісних човнах не забороняється.
1.2. Склад команди:
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», «слалом1», «слалом-2»).
1.3. Команди зобов’язані подати технічну заявку секретарю Чемпіонату:
➢ на дистанцію «Спринт» (клас суден К-2, С-2) 29.04.20р. до 10 год.
30 хв.;
➢ на дистанцію «Слалом – 1» (клас суден К-2, С-2)29.04.20р. до 20 год.
00 хв;
➢ на дистанції «Слалом – 2» (клас суден К-2, С-2)30.04.20р. до 20 год.
00 хв.

1.4. Команда на старт прибуває за 15 хв., одягає засоби безпеки,
засвідчує особу учасників відповідними документами згідно з положенням.
1.5. Команди стартують носом плавзасобу до лінії старту.
ІІ. Дистанція «СПРИНТ»
2.1. Дистанція другого класу.
2.2. Довжина дистанції до 500 м.
2.3. Старт екіпажів роздільний, згідно жеребкування на весь день
змагань.
2.4. Старт і фініш розмежований (в різних місцях).
2.5. Контрольний час – 5 хв.
2.6. Команди проходять дистанцію у заданому напрямку вверх проти
течії до вказаного об’єкта, обходять його і йдуть за течією до другого
буйка, обходять його і повертаються до місця старту.
2.7. Фініш – перетин кормою лінії старту.
2.8. Результат визначається за найменшим часом проходження
дистанції.
2.9. Команди, які не обійшли вказані об’єкти, знімаються з дистанції.
ІІІ. Дистанція «CЛАЛОМ – 1»
3.1. Дистанція другого класу.
3.2. Довжина дистанції до 500м.
3.3. Контрольний час – 10 хв.
3.4. Старт і фініш – розмежований (в різних місцях).
3.5. Фініш – перетин кормою лінії фінішу.
3.6. Старт екіпажів роздільний за результатами 1-го дня змагань, згідно
зайнятих місць.
3.7. Проходження дистанції полягає у подоланні водного потоку з
природними і штучними перешкодами. Дистанція обладнана воротами
прямого, вільного і зворотного ходу. Проходження воріт на дистанції згідно
нумерації:
• клас суден К – 2 від 1 до 15;
• клас суден С – 2 від 6 до 15.
Команда має 2 спроби, залікова – краща. У випадку перевороту (крім
ескімоського) спроба не зараховується.
3.8. Результат визначається за меншим часом проходження дистанції і
штрафними балами. При рівності результатів – за меншим штрафом. Якщо і
цей показник однаковий то краще місце займає екіпаж, який стартував
раніше.
3.9. Штрафи за техніку проходження дистанції:
0 – чисте проходження воріт;
2 – торкання до однієї або двох віх один або кілька разів;
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20 – при перетину лінії воріт половиною екіпажу;
50 – не проходження воріт, порушення маркування, навмисне
відкидання віхи воріт з метою проходження воріт, коли корпус учасника або
судно не знаходиться у створі воріт.
ІV. Дистанція «СЛАЛОМ – 2»
4.1. Дистанція другого класу.
4.2. Довжина дистанції до 500м.
4.3. Контрольний час – 15 хв.
4.4. Контрольний час проходження командою «Воріт часу» - 15 секунд.
4.5. Старт і фініш – розмежовані (в різних місцях).
4.6. Фініш – перетин кормою лінії фінішу.
4.7. Старт екіпажів (команд) визначається жеребкуванням.
4.8. Проходження дистанції полягає у подоланні водного потоку з
природними і штучними перешкодами. Дистанція обладнана воротами
прямого, вільного, зворотного ходу та воротами часу. Проходження воріт
на дистанції згідно нумерації від 1 до 15. Час проходження командою
«Воріт часу» фіксується і не може перевищувати встановленого інтервалу
контрольного часу, а також у випадку перевороту (крім ескімоського)
спроба не зараховується.
4.9. Команда має 2 спроби, залікова – краща.
4.10. Результат визначається за меншим часом проходження дистанції і
штрафними балами.
4.11. При рівності результатів – за меншим штрафом. Якщо і цей
показник однаковий то краще місце займає екіпаж, який стартував раніше.
4.12. Штрафи за техніку проходження дистанції:
0 – чисте проходження воріт та правильне виконання спеціальних
завдань (згідно умов);
2 – торкання до однієї або двох віх один або кілька разів, заступ за
контрольну лінію однією ногою;
20 – при перетину лінії воріт половиною екіпажу,заступ за контрольну
лінію двома ногами, не притримування катамарана під час причалювання до
берега, кінець рятувального кінця не контролюється учасником;
50 – не проходження воріт, порушення маркування, навмисне
відкидання віхи воріт з метою проходження воріт, коли корпус учасника або
судно не знаходиться у створі воріт, не попадання рятувальним кінцем на
плавзасіб, втрата спорядження.
Зняття – не виконання умов дистанції.
Схема трас (додаток № 1,2,3) та інструктаж з техніки безпеки
(додаток № 4) будуть вивішені на дошці оголошень до початку змагань.
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V. Визначення результатів
5.1. Загальнокомандне місце ІV-го Чемпіонату області серед юнаків зі
спортивного туризму з виду водний туризм,в рамках Всеукраїнських
масових спортивних заходів«Спорт для всіх в парках і скверах»(
присвячений Зіновію Ґарнику, українському літератору, громадському
діячу)визначається за меншою сумою місць на трьох дистанціях в усіх
класах суден.
5.2. При однаковій сумі місць вище місце присуджується команді з
вищим місцем на дистанції «слалом-2».
5.3. Команди, які не мають повного командного заліку, посідають
місця після команд з більш повним заліком.
VI. Вимоги безпеки під час змагань
6.1. Всі учасники змагань повинні вміти плавати, (про, що
засвідчують підписом у іменній заявці).
6.2. Мати засоби особистого страхування – страхувальні безрукавки,
шоломи, взуття і одяг закритого типу (коліна і лікті закриті, взуття:
кросівки, кеди).
6.3. Бути обережними під час посадки і висадки – слизький берег,
можливість перекинутись і т. і.
6.4. У випадку перевороту – вилізти з – під плавзасобу, утримувати
судно догори дном і триматись за плавзасіб в носовій або кормовій частині
однією рукою, а другою виконувати гребкові рухи і старатися допливти до
берега.
6.5. Заборонено! - розхитувати плавзасіб та нахилятися в сторони.
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