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
(на околиці сіл Чернихівці – Верняки Збаразького району)

Затверджую
Головний суддя
з виду велосипедний туризм
Петро Білоус
_________________________
« »____________2019 року

Погоджено
Головний суддя Кубку
Роман Романишин
__________________________
« »____________2019 року

УМОВИ
проведення змагань з виду велосипедний туризм
на «Комплексній дистанції»
(фігурне водіння велосипеда, тріал, велокрос)
І. Загальні умови для всіх дистанцій
1.1. Змагання проводяться, як особисті на дистанціях:
 фігурне водіння велосипеда;
 тріал;
 велокрос.
шляхом об’єднання їх в одну «Комплексну дистанцію» з особистим (серед
чоловіків та жінок) результатом на «Комплексній дистанції» і командним
результатом (за сумою двох особистих) «Комплексних» результатів учасників.
Можливий варіант послідовного їх подолання з єдиним часовим
виміром.
Дистанції другого класу.
1.2. Склад команди 2 особи (не залежно від статі).
1.3. Учасники виступають на велосипедах будь-якої конструкції, у технічно
справному стані, з базою (відстань між вісями коліс) не менше 980 мм., з заднім
вело багажником – його наявність обов’язкова.
1.4. Дистанції долаються у вело шоломах або захисних шоломах, які обладнані
амортизатором та ременем, що фіксує підборіддя, одязі, що захищає лікті та
коліна, закритим взуттям.
1.5. Вантаж (чоловіки – 6 кг, жінки – 5 кг.) кожен учасник транспортує
індивідуально на багажнику свого велосипеда.
1.6. Вважається, що учасник пройшов дистанцію, якщо переднє колесо його
велосипеда торкнулося лінії фінішу.
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1.7. Падінням учасника вважається ситуація, коли учасник торкається землі
коліном або будь - якою частиною тіла вище колін.
1.8. Падінням велосипеда вважається ситуація коли велосипед торкається землі
своїми частинами крім коліс та педалей.
1.9. За техніку (вправність) володіння велосипедом при подоланні дистанцій
нараховуються штрафні бали (їх кількість, за що нараховуються див. опис
окремих дистанцій).
1.10. Старт учасників роздільний - згідно жеребкування.
1.11. За 1 годину до початку змагань на кожній дистанції учасникам
пропонується схема дистанції та її огляд (проходження по дистанції без
велосипедів).
1.12. На подолання дистанцій встановлюється контрольний час (КЧ), який буде
оголошений учасникам змагань під час огляду дистанцій.
1.13. За 15 хв. до старту учасник (ця) повинен прибути на стартовий майданчик
для техогляду велосипеда, особистого спорядження, зважування та кріплення
вантажу з документами, що посвідчують особу та спортивну кваліфікацію.
ІІ. Визначення результатів
2.1. Результат учасника (ці) на кожній дистанції (та у варіанті послідовного їх
подолання) визначається за сумою часу подолання дистанції та штрафного
часу, перерахованого з штрафних балів, отриманих за технічні помилки.
2.2. Особистий результат (місце) учасника (ці) на «Комплексній дистанції»
визначається за меншою сумою його (іі) результатів на трьох дистанціях.
2.3. Місця учасників на комплексній дистанції визначаються окремо серед
чоловіків та жінок за меншим результатом.
2.4. При рівності результатів, вище місце присуджується учаснику (ці), що
стартували раніше.
2.5. Результат команди визначається за сумою двох «Комплексних» результатів
учасників команди (незалежно від статі).
2.6. У випадку, якщо учасник (ця) не стартував (ла) на одній з дистанцій
змагань - заліку на «Комплексній дистанції» вони не отримують
2.7. Місця команд визначаються за меншою сумою результатів.
2.8. У випадку однакової суми результатів у декількох команд вище місце
присуджується команді з кращим особистим результатом одного з учасників
команд.
2.9. 1 (один) штрафний бал на усіх дистанціях = 5 секунд.
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ІІІ. Дистанція «Фігурне водіння велосипеда»
Дистанція фігурного водіння велосипеда передбачає проходження фігур. що
розташовані на обмеженому маркуванням майданчику з відносно рівним
ґрунтовим або твердим покриттям, у будь - якій послідовності.
Кількість фігур - 7-8, відстань між фігурами 4-5 м.
Перелік фігур: вісімка, гойдалка, перенесення предмету, колія, змійка між
стійками, ворота ,кільце, стоп-лінія.
Параметри фігур та умови їх проходження див. п.3,17,4.3. Правил змагань
ТвелТ.
Штрафи на дистанції «Фігурного водіння»
1). Штраф по 1 балу призначається: за збиття одної фішки, кеглі, стійки або
їх об’їзд; кожен заїзд за обмежувальну лінію одним колесом; недоїзд до Стоп лінії, кожен дотик ногою до землі, в т.ч. при недоїзді до стоп-лінії (поза межами
квадрату); помилка при перевішуванні кільця, з’їзд одним колесом з дошки
фігури «гойдалка» після проходження її середини.
За об’їзд якоїсь частини фігури учасник отримує штраф за кожну
фішку по 1 балу, але не більше 10 балів у сумі.
2). Штраф по 5 балів призначається: за виїзд двома колесами за
обмежувальну лінію; за падіння; за переїзд стоп-лінії; за збиття планки фігури
Ворота; за втрату кільця; за втрату предмету, відрив колеса від поверхні у фігурі
«вісімка», з’їзд з дошки «гойдалки» обома колесами після проходження її
середини.
3). За об’їзд якоїсь фігури учасник отримує штраф 10 балів.
ІV. Дистанція «Тріал»
«Тріал« являє собою дистанцію на природному рельєфі довжиною 100-200 м
з природними та штучними перешкодами (крутий схил, яр, піщані, заболочені
та інші важко прохідні ділянки, струмки, калюжі, стовбури дерев, що лежать,
тощо), яка долається по вузькому коридору (до 1,5 м) обмеженому стрічками,
лініями.
V. Дистанція «Велокрос»
Умови дистанції відображено в умовах етапу «Туристського тріатлону»
(естафеті).
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VI. Перешкоди на дистанціях Тріал і Велокрос
Перешкоди на дистанціях велокрос і тріал , як і вся дистанція долається на
велосипеді. Перешкоди мають коротку довжину (від 2 до 5 м).
Перелік перешкод:
- вузький проїзд шириною до 1м;
- крутий поворот під кутом 90 - 120 ;
- крутий підйом; - крутий спуск;
- проїзд по рівчаку (перетин рівчака) ;
- переїзд через вал; - проїзд лабіринтом;
- проїзд по кам’яному завалу;
- розворот у зворотній напрямок на обмеженій площі;
- переїзд через водну перешкоду;
- переїзд через закріплені колоди.
VII. Штрафи на дистанціях тріал і велокрос
1 бал - кожен дотик ногою землі;
- виїзд за обмеження одним колесом.
3 бала - виїзд за обмеження обома колесами;
- падіння учасника (велосипеда).
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