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не обмежується. Команди можуть формуватися з представників різних регіонів. 
Склад команди може бути інтернаціональним. 

4.2. Кількісний склад команди, кваліфікаційний рівень та вік учасників 
повинен відповідати вимогам Правил змагань зі спортивного туризму, що 
діють на території країни, яку представляє команда, що бере участь у 
змаганнях. Склад команди може бути чоловічим, жіночим або змішаним. 

 

5. Характер заходу 
 

5.1. Змагання командні, проводяться серед команд які: 
- здійснили в 2017–2019 роках спортивні туристські гірські походи І – ІІІ 

категорії складності (к.с.) і не брали участь у Відкритому Кубку ФСТУ з 
гірських походів попередніх років; 

- захистили пройдений маршрут в МКК, що здійснювала їх випуск. 
5.2. Змагання проводяться одночасно по трьом групам з роздільним 

заліком у кожній з них: 
– спортивні туристські гірські походи І к.с.; 
– спортивні туристські гірські походи ІІ к.с.; 
– спортивні туристські гірські  походи ІІІ к.с. 
5.3. Одна команда може брати участь у цих змаганнях тільки в групах 

походів різних категорій складності. 
5.4. Суддівство та визначення переможців у кожній групі здійснюється за 

наявності кворуму (не менше 6 команда). Якщо кворум в групі не набирається, 
команди цієї групи вважаються допущеними до змагань наступного року. 

5.5. В комплект матеріалів, що надаються в ГСК командами-учасницями 
змагань, в обов’язковому порядку входять: 

– електронна версія звіту; 
– сканована маршрутна книжка, яка підтверджує проходження та залік 

маршруту, а також зміну термінів, нитки маршруту, складу групи та інші 
відмітки МКК. 

5.6. Звітні матеріали, що підтверджують проходження гірського маршруту, 
надсилаються в ГСК змагань до 15 квітня 2020 р. в форматі Word або PDF 
електронною поштою, або у вигляді посилання на звіт, розміщений на 
інтернет-ресурсі.  

5.7. Мінімально звіт про пройдений маршрут повинен містити: 
5.7.1. Незалежно від к.с. маршруту наступні загальні відомості про похід: 
– прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ) керівника групи і його контактний 

телефон; 
– список групи із зазначенням ПІБ, дати народження та наявного 

спортивного розряду кожного учасника; 
– район, категорію складності та терміни проведеного гірського походу; 
– нитку пройденого маршруту із зазначенням категорії трудності (к.т.) 

перевалів та їх висот; 
– кількість днювань та закидок (місць поповнення продуктами), якщо 

вони мали місце. 
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5.7.2. За підсумками пройденого маршруту (коротко), якщо є цікава 
інформація: 

– враження групи про маршрут (перевали, район); 
– рекомендації наступним групам з самих різних питань (під’їзди та 

від’їзди, оформлення перепусток, щодо матеріально-технічного 
забезпечення тощо). 

5.7.3. По кожному пройденому спортивному походу в залежності від к.с. 
маршруту в звіті повинна бути наведена наступна інформація в обсязі не 
менше: 

І категорія складності: 
– графік проходження маршруту (реальний); 
– фото виду кожного перевалу з 2-х сторін і групи безпосередньо на 

перевалі в повному складі, або два фото при підйомі/спуску, які 
підтверджують повний склад групи; 

ІІ категорія складності додатково до вимог до звіту І к.с.: 
– фото проходження окремих складних ділянок (при навішуванні перил 

тощо) визначальних перевалів (1Б к.т.); 
ІІІ категорія складності додатково до вимог до звітів І-ІІ к.с.: 
– технічний опис визначальних перевалів 2А к.т.; 
– фото  проходження ключових ділянок перевалів 2А к.т. 
Фото, що підтверджують проходження маршруту, бажано розміщувати по 

тексту, де на них є посилання. 
Команди, які беруть участь у змаганнях, можуть також надавати в ГСК 

відеофільм про проходження маршруту та інші матеріали, які є додатковим 
підтвердженням факту проходження маршруту учасниками. 

 

6. Програма змагань 
 

Змагання (суддівство звітів) здійснюється дистанційно з 20 по 30 квітня 
2020 року.  

З 20 по 27 квітня – ознайомлення суддівською колегією із звітними 
матеріалами, що надійшли для участі у змаганнях. Оцінювання кожного звіту 
та оформлення суддівського протоколу.  

28 квітня – завершення змагань. Оформлення попередніх підсумкових 
результатів. Розміщення попередніх підсумкових результатів суддівства на 
сайті www.mountain.net.ua до 18:00.  

29 квітня – приймання суддівською колегією протестів на електронну 
пошту tryte@ukr.net до 18:00.  

18:00 - 20:00 – розгляд й приймання рішень ГСК по протестам, що 
надійшли.  

20:00 - 21:00 – затвердження підсумків змагань.  
30 квітня – до 12:00 – розміщення підсумкових результатів змагань на 

сайті www.mountain.net.ua, оформлення звітної документації.  
Програма може бути скорегована рішенням головної суддівської колегії в 

залежності від умов, які виникають під час проведення змагань.  

http://www.mountain.net.ua/
mailto:tryte@ukr.net
http://www.mountain.net.ua/
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7. Умови визначення першості 
 

7.1. Суддівство здійснюється за бальною системою відповідно до 
«Методики суддівства чемпіонатів та першостей України з туристських 
спортивних походів», затвердженою Федерацією 19.05.2018 р. Методика.   

7.2. Результат команди визначається, як сума середньоарифметичних 
значень балів, виставлених суддями по кожному з п'яти оцінюваних 
показників: «Складність», «Новизна», «Безпека», «Напруженість», а також 
«Інформативність». 

7.3. Перше місце посідає команда, яка набрала максимальну суму балів, 
далі розподіляються місця в порядку зменшення суми балів. 

При рівності набраних балів перевага надається команді, яка має більш 
високий результат за показником «Складність», далі за показником «Безпека», 
далі за показником «Новизна». 
 

8. Нагородження 
 

Команди-переможниці у кожній групі спортивних походів 
нагороджуються кубками. Команди та учасники команд в кожній групі, які 
посіли І, ІІ та ІІІ місця, нагороджуються дипломами ФСТУ, а учасники цих 
команд – медалями відповідних ступенів. Всі інші команди нагороджуються 
дипломами учасників змагань, всі учасники зарубіжних команд 
нагороджуються дипломами ФСТУ. 
 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
 

Витрати, пов'язані з організацією, проведенням змагань та нагородженням 
переможців несе комісія з гірського туризму ФСТУ за рахунок залучених 
коштів. 

Витрати, пов'язані з участю команд у спортивному поході (проїзд команди 
туди і назад, добові, харчування на маршруті тощо), а також з оформленням 
звітів про їх проходження здійснюються за рахунок організацій, що проводять 
походи, а також за рахунок залучених коштів спонсорів та самих учасників. 
 

10. Терміни та порядок подачі заявок на участь у змаганнях 
 

10.1. Попередні заявки на участь команди у змаганнях надсилаються не 
пізніше 15 квітня 2020 р. на електронну адресу оргкомітету вказану в п.10.3. 

10.2. До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений 
термін свою участь. 

10.3. Адреса та контактний телефон Оргкомітету змагань: 
095-421-04-05 або е-maіl: tryte@ukr.net  – Дябло Тетяна; 
 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання 
 
 
Регламент розглянутий та затверджений на засіданні ЦМКК 10.03.2020 р. 

https://drive.google.com/file/d/1zPB9w-ovtHGFxgNsC65HZ4ME-rVOLFAI/view?usp=sharing
mailto:tryte@ukr.net

