ХLІХ Чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків
з виду пішохідний туризм
за програмою ХХІІІ Спортивних ігор школярів Тернопільщини 2019 року,
з 08 по 11. 05. 2019 року
(в урочищі Франчиха на околиці села Чернихівці Збаразького району)
Підготувала
заступник головного судді
Іринка Скушка
«____»___________ 2019 рік

Затверджую
Головний суддя змагань
_____________________
«______» _____________ 2019 рік

Умови
проведення змагань на короткій дистанції «Смуга перешкод»
команди-двійки (зв’язки)
Загальні умови
1. Клас дистанцій̈ - ІІ: гілка А (42,9 б); гілка Б (35,5 б).
2. Довжина – гілка А до 200 м; гілка Б до 200 м.
3. Набір висоти – 10 м.
4. Кількість етапів – гілка А-6, з них 6 з самонаведенням; гілка Б-6, з них 5
з самонаведенням.
5. ЗЧ-1 – 15 хв., ЗЧ-2 – 30 хв., КЧ – 45 хв. Зв’язки, які не вклалися в ЗЧ-1
або ЗЧ-2, отримують штрафні бали за учасників, які не пройшли етапи, та
спорядження згідно Технічного регламенту та продовжує рух по дистанції.
6. Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: ІСС, захисними касками
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. Орієнтовний стартовий інтервал 15 хв.; Місця старту рознесені, місце
фінішу спільне.
Старт за результатами попереднього дня (спочатку кращі). На кожній гілці
спершу стартують перші двійки кожної команди, потім другі. Старт на гілці А
розпочнеться на одну годину пізніше аніж страт на гілці Б.
8. Зв’язка прибуває на старт за 15 хв до старту, для проходження технічної̈
комісії.
9. Команда може виставити 4 зв’язки, але розподіл зв’язок має бути рівний
(тобто дві зв’язки на одну гілку, дві зв’язки на іншу). Результат команди
складається із трьох найкращих результатів зв'язок, у складі яких повинно бути
не менше 2-х дівчат.

Перелік етапів (гілка А)
1. Навісна переправа через яр (10 б, 2А)
Довжина: 20 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПС (1 петля), ПКП (дерево). На ЦД: БЗ,
КЛ, ПС та ПКП (дерево).
Перший учасник із КС дном яру, транспортування вантажу дозволено.
2. Траверс схилу (6,4 б; 1Б)
Довжина: 18 м.
Обладнання: на ВД: НЗ, КЛ, ПСП, ПС (2 петлі). По ДП 3 ППС. На ЦД:
БЗ, КЛ, ПС (1 петля).
Перший учасник із КС, другий також із КС або по КП. Всі гілки
траверсу горизонтальні. Транспортування вантажу дозволено.
ЗЧ-1 – 15 хв.
3. Переправа через яр по колоді (8 б; 2А)
Довжина: 16 м між опорами, 13 м між КЛ.
Обладнання: вкладена колода, на ВД: БЗ, КЛ, ПС (петля). По ДП
суддівський фал для першого. На ЦД: БЗ, КЛ, ПС (петля).
Перший учасник із КС та із суддівським фалом, навантажувати
суддівський фал заборонено, при навантаженні зв’язка отримує штраф за
пунктом 1.10.1 Технічного регламенту (використання суддівської страховки як
опори).
Другий учасник по КП із супроводженням.
4. Спуск по схилу (6 б; 1Б)
Довжина: 22 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПС (дерево). На ЦД: БЗ, КЛ.
Стрімкість схилу менше 50°.
Учасники спускаються із с/с до КП.
ЗЧ-2 – 30 хв.
5. Підйом по схилу (8б, 1Б)
Довжина: 20 м.
Обладнання : на ВД: БЗ, КЛ, ПС (петля). По ДП 2 ППС. На ЦД: БЗ КЛ,
ПС (петля).
Стрімкість схилу до 50°.
Перший учасник із КС, другий учасник із с/с до КП або із КС.
6. Транспортування потерпілого в бухті (на собі) (4 б; н/к)
Довжина: 50 м.
Обладнання: на ВД: КЛ для потерпілого; на ЦД: лінія фінішу.
Травма потерпілого: перелом лівої нижньої кінцівки.
Транспортування вантажу транспортуючому заборонено!
КЧ – 45 хв.
2

Перелік етапів (гілка Б)
1. Навісна переправа через яр (8 б, 2А)
Довжина: 20 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПС (1 петля), ПКП (дерево). На ЦД: БЗ, КЛ,
ПС (дерево), ПКП (дерево).
Перший учасник із КС дном яру, транспортування вантажу дозволено.
2. Траверс схилу (6,4 б; 1Б)
Довжина: 18 м.
Обладнання: на ВД: НЗ, КЛ, ПСП, ПС(2 петлі), по ДП 3 ППС, 1ПС
(ЗСК). На ЦД: БЗ, КЛ, ПС (1 петля).
Остання гілка траверсу похила вниз.
Перший учасник із КС, другий учасник із КС або по КП.
ЗЧ-1 – 15 хв.
3. Рух по жердинах (5 б; 1Б)
Обладнання: 6 опор, 1 жердина.
4. Підйом по схилу (6,4 б;1Б)
Довжина: 20 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, ПС (1 петля). По ДП 2ППС. На ЦД: БЗ, КЛ,
ПС (дерево).
Перший учасник із КС вільним лазінням, можливе введення
суддівської мотузки для першого. Другий по КП із с/с або із КС.
ЗЧ-2 – 30 хв.
5. Переправа по мотузці з поручнями (5 б; 2А)
Довжина: 20 м.
Обладнання: на ВД: БЗ, КЛ, 1ПС (петля), ПКП (дерево ). По ДП ПСП.
На ЦД: БЗ, КЛ, ПС та ПКП (дерево).
Перший учасник із КС дном яру.
Команда наводить подвійні верхні поручні.
Транспортування вантажу дозволено.
6. Виготовлення нош + транспортування потерпілого (4 б;1А)
Довжина: 50 м.
Потерпілий: суддівський манекен.
Обладнання: на ВД: КЛ, суддівські палиці, на ЦД: лінія фінішу.
Полотно командне.
Фініш відсікається по виходу за КЛ. Ноші розв’язувати не обов`язково.
КЧ-45 хв.
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Підбиття підсумків
Результат зв’язки на дистанції визначається за сумою часу
проходження дистанції та штрафного часу (штрафні бали переведені у час
1 б. = 20 с.).
Якщо дві або більше команд отримають однаковий результат, то
вище місце займає команда, яка має меншу суму штрафу залікових зв’язок.
Команда, до результату якої зараховано результати двох або однієї
зв’язки, займає місце після команд, які мають повний залік (результат
трьох зв’язок).
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