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ПОЛОЖЕНИЯ 

про Вiдкритий чемпiонат Запорiзькоl областi з гiрського 

спортивного туризму «Мала Хортиця-2017» 

!. МЕТА ТА ЗАВДАНИЯ 
Вiдкритий Чсмпiонат Заrюрiзько"i областi з гiрського сnортивного туризму (далi - ГСТ) 

проводиться з метою подальшага розвитку гiрського спортивного туризму в УкраУнi як 

ефсктивного засобу пiдвищення ролi фiзичноl культури i спорту у всебiчному, гармонiйному 
розвитку людини, сприяння формуванню здорового способу життя населения. 

Головнi завдання Чемпiонату: 

• пропаганда та популяризацiя ГСТ серед широких вере тв населения . 
• перевiрка та пiдвищення рiвня технiчноУ та тактичноi" майстерносп прських туристiв; 

• визначення найсильнiших команд (спортсмснiв) з ГСТ; 

• FIИявлення перспектинного резерву для формування скла,;т:~:у збiрних команд; 

• сприяння пiдвищенню безлеки змагань та гiрських спортинних походiв. 

2. ТЕРМIНИ Т А МIСЦЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Че~шiонат з ГСТ проводиться з О Зпо 05 червня 2017 року в м. Запорiжжя (о. Хортиця). 

3. КЕР!ВНИЦТВО ПРОВЕДЕНИЯМ ЗМАГАНЬ 

3.1. Загальне керiвництво нiдготовкою та проведениям змагань здiйснюють Управлiння 
молодi, фiзично1' культури та спорту Запорiзькоi' обласно'i державноi' адмiнiстрацii' та Запорiзька 
обласна федерацiя спортивного туризму . 

3.2. Бсзпосередне проведения змагань покладаеться на головну суддiвську колегiю (далi 
- ГСК), затверджену Запорiзькою обласною фслерацiсю спортивного туризму. Головного 

суддю за поданням Федерацii" затверджуе Управлiння молодi, фiзично'i ку;тьтури та спорту 

Запорiзько'i обласноi' дсржавно'i адмiнiстрацiУ згiдно 3 регламентом. 
Вiдповiдальнiсть за дотримания правил безвеки пiд час проведения змагань 

покладаеться на головного суддю згiдно 3 чинними Правилами змагань зi спортивного 

туризму. 

4. УЧАСИМКИ ЗМАГАНЬ 

4.1. До участi в змаганнях допускаються комаиди загальноосвiтнiх та позашкiльних 
павчальних 1акладiв, нищих павчальних закладiв ycix рiвнiв акрсдитапii", туристських клубiв, 
колективiв фiзкультури пiдприtмств, установ, органiзацiй, комаиди зарубiжних краi'н, а також 
команли, сформованi окрсмими громадянами. Кiлькiсть команд вiд органiзацiй не обмежуеться. 

4.2. До участi у змаrаннях допускаються спортсмени з квалiфiкацitю не нижче 
вiдповiдноi' до вимог Правил до дистанцiй III класу. 



4.3. Шк учасникiв: до участi у змаганнях допускаються спортсмени з 13 ракш. Вiк 
учасникiв визначапься за роком народження. 

4.4. У змаганнях беруть участь спортсмени, якi мають ква:тiфiкацiю, 
н змаганнях з гiрського турюму та спецiалiзуються в прському, 

спелеологiчному туризмi, а також разрядники з альтюзму та скелелазiння .. 

5. ЗАГ АЛЬ Н! УМОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗМАГ АНЬ 

достатню для учасп 

пiшохiдному або 

5.1. Змагання проводяться згiдно з дiючюш Правилами та Метадичиими роз'ясненнями. 
5.2. Вiдповiдальнiсть за якiсть та безпечне використавня командного та особистого 

спорядження учасникiв несе представник комаиди або ca.•vli учасники. 
5.3. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку учасникiв команд вимогам, необхiдним для 

безпечного нроходження вiдповiдних дистанцiй, несуть представники команд. 

5.4.. Змагання проводяться на дистанцiях III класу на скельному рельсфi з видiв 

програми: 

- ((Гiрськi перешколю)- команднi змаt"анни (контрольний вантаж до 12 кг на команду); 
- "Рятувальнi технiчнi прийоми"- ком:анднi зм:агання 

5.5. Склад комаиди-до 8 осiб.: основнi учасники комаиди- 4 спортсмена (не менше 1 
нротилежноУ статi); запаснi учасники- 2 спортсмена.; суддя- 1 (не нижче другоl суддiвськоl 

категорб з гiрського туризму), представник ко~шнди- 1 (може бути тренер або капiтан). 
5.6. Програма змагань: 

1 день - Заlзд учасникiв змагань. Робота мандатноl кoмicil до 18-00. Показ дистанцiй. 
Вiдкриття змагань. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування. 

2 день - Змагання на дистанцiях згiдно порядку, ветановлен ого ГСК. 
3 день Змагання на дистанцiях згiдно порядку, ветановлен ого ГСК. Пiдведення пiдсумкiв, 

нагороджени я переможцiв, урочисте закриття змагань, вiд'i'зд учасникiв. 

5. 7. Пiд час прохаджсиня мандатноl кoмici'i комаили здають до ГСК: 
5. 7 .1. У Тимчасаве використавня для органiзацi'i суддiвськоi' страховки по однiй 

вiрьовцi дiаметром 10-12 мм та довжиною по 40-60 метрiв, а також по три карабiни. 
Зазначене спорядження використовупься для суддiвськоi' страховки i повертапься командам 
нiсля закiнчення змагань. 

5.7.2. Екологiчний внесок у розмiрi 50 грн, який повертаеться пiсля прийому 

комендантом мiсця розмiщсння комаиди в належиому станi пiсля закiнчення змагань 
5.8. Результати змагань на окремих дистанцiях визначаються вiл;повiдно до п. 3.15.8.2 

Правил та умов. 

5.8.1. Загальнокомандний результат визначасться за кращою сумою мiсць комаиди на 
лвох дистанцiях. Якщо сума мiсць однакова, перевагу мае команда, яка посiла краще мiсце на 
дистанцii' "Рятувальнi технiчнi прийоми". 

5.9. Додаткова iнформацiя: 

E-mail: tryte@ukr.net, тел. 095-421-04-05 Дябло Тетяна, 

shtifmanSl@gmail.com, тел. 050-454-15-72 Штифм:ан О.Г. 

levn@ukr.net, тел. 066-645-34-01 Нагорний Л.I. 



7. НАГОРОДЖЕННЯ 
Комаиди та учасники команд, якi посiли I-IП мiсця у кожному видi змагань та загальному 

залiку нш·ороджуються грамотами Управлiння молодi, фiзичноУ культури та спорту ЗапорiзькоУ 

обласноУ державноУ ад:мiнiстрацil. 
Тренери, якi пiдготували нереможцiв та призерiв змагань, наrороджусться дипломами 

Управлiння молодi, фiзичноl культури та спорту Запорiзькоl обласноl державно'i адмiнiстрацii'. 

8. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКIВ. Ф!НАНСУВАННЯ 

7.1. Комаиди повиннi мати усе необхiдне для розмiщення та проживання у польових 

умовах та самостiйноi·о приготування 'iжi на пальниках. 

7.2. Комавди новиннi бути забсзпеченнi усiм необхiдним спорядженням для участi у 

змаганнях вiдповiдно до Правил змагань зi спортивного туризму, у т.ч. tдиною спортивною 

фор,\юЮ д.'IЯ участi в урачистому вiдкритгi та закриттi змагань, а також у змаганнях на 

дистанщях. 

7.3. Витрати на вiдрядження учасникiв, суддiв вiд ко~шнд та тренсрiв-прсдставникiв 

( страхуванн я спортсменiв, проlзд в обох напрЯ:\fках, харчування, добовi) вiдносяться за рахунок 
коштiв органiзаuiй, що вiдряджають, або учасникiв команди. 

7.4. Витрати пов'язанi з органiзацiсю змагань (нагородження персможцiв, харчування 

суддiв, канцелярськi товари) - здiйснюються за рахунок коштiв Унравлiння молодi, фiзичноУ 
культури та спорту ЗапорiзькоУ обласноl державно У адмiнiстрапiУ та iншi за рахунок залучен их 

Фсдерацiею позабюджетних надходжень згiдно з затвердженим кошторисом. 

7.5. Стартовий внесок з комаиди становить 200 грн. Протести приймаються пiд заставу у 

розмiрi стартового внсску команди. 

9. ПIДГОТОВКА СПОРТИПНИХ СПОРУ Д 

Пiдготовка спортинних сноруд та контроль за lx станом пiд час проведения змагань, 
вiдповiдно до дiючих Правил та наказу Мiнсiм'ямолодьспорту вiд 26 квiтня 2004 року N2 1274 
«Про додатковi заходи щодо попередження травматизму та занобiгання нещасним випадкам у 
СIЮртивнiй дiяльностi", покладапься на головного суддю змагань. 

!О. ЗАЯВКИ 

Попереднi заявки надсилаються не пiзнiше як за 10 днiв до початку змагань до 

Запорiзькоl обласноl федерацil спортивного туризму (до 22 травня ц.р.) на електронну адресу: : 
trvte@ukr.net, , shtifmanSl@gmail.com. 

Iменна заявка на участь у змаганнях за веталовленою формою (додапься) повинна буги 
завiрена: пiдписом лiкаря та печаткою медичиого закладу, а також пiдписом керiвника та 

печаткою opгaнiзauii', яка вiдряджаt, i подаtться до Мандатноl кoмici'i у день приУзду учасникiв. 
Учасники повиннi мати з собою документи, що засвiдчують особу з датою народження, 

. пiдтверджують спортивну та суддiвську квалiфiкацiУ, страховий полiс вiд нещасних винадкiв, 
дiйснi на час проведения змагань та перебування у дорозi, суддiвський квiток, стартовий внесок 
(п.п. 5.7 и 7.5). 

До змагань допускаються лише комаиди , якi пiдтвердили свою участь в установлений для 
попереднiх заявок термiн та пiд час роботи Мандатноl кoмicil. 

ДАНЕ ПОЛОЖЕНИЯ € ОФЩ!ЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 


