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Львівська обласна федерація спортивного туризму 

Комісія з гірського туризму Львівської ОФСТ 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ 
для учасників відкритого Чемпіонату Львівської області зі спортивного гірського туризму 

 
Мета цього повідомлення –  інформувати спортсменів і тренерів команд, які планують взяти 
участь у відкритому Чемпіонаті Львівської області зі спортивного гірського туризму, про окремі 
уточнення.   

1. Іменна заявка на участь у змаганнях відповідно до вимог Міністерства молоді та спорту 
України повинна бути встановленої форми  і завірена: 
-  підписом керівника і печаткою організації, що відряджає спортсменів на змагання;  
- підписом лікаря із зазначенням загальної кількості допущених  до виступів учасників; 
-медичний допуск кожного учасника підтверджений підписом лікаря. 

Страховий поліс від нещасних випадків повинен бути дійсним на час участі в змаганнях і 
час перебування в дорозі. Умови договору страхування повинні передбачати участь у спортивних 
змаганнях. 
 

2. Обов'язково необхідно зазначити фізкультурно-спортивне товариство (ФСТ) для кожного 
учасника ("Динамо", "Спартак", "Авангард", "Колос", "Україна", ЦСК Міністерства оборони 
України (ЦСК МОУ) або Комітет з фізичній культурі та спорту Міністерства освіти і науки України 
(КФКС МОНУ)).  
   

3.  Місце проведення змагань – Чатові скелі. (маршрутка №29 від головного залізничного 
вокзалу, їхати до церкви в с. Лисиничі, далі селом уверх мимо школи,  через ліс до скель. 

4. Програма змагань. 
Змагання проводяться на дистанціях 2 та 4 класу на скельному рельєфі з двох видів програми: 

• «Гірські перешкоди» – особисті (2, 4 клас); 
• «Рятувальні технічні прийоми» – особисті  (2, 4 клас). 

 
            5. Регламент змагань: 

25 червня 2021 р. 
до 19.00 –          заїзд учасників змагань, робота комісії з допуску. 
19-30 – 20-00 –  урочисте відкриття змагань. 
20-00 – 20-30 – показ дистанцій, нарада ГСК з учасниками змагань, жеребкування.  

26 червня 2021 р. 
08-00 – 20-00 – проведення змагань. 
21-00 – 21.30 – нарада ГСК з учасниками змагань. 

27 червня 2021 р. 
08-00 – 15.00 – завершення проведення змагань. 
15-00 – 16-00 – підведення підсумків змагань. 
16-00 – 16-30 – засідання ГСК зі спортсменами. 
16-30 – 17-00 – нагородження переможців і призерів, урочисте закриття змагань, від'їзд учасників. 
 

6. Під час проходження комісії з допуску команди в обов'язковому порядку здають у ГСК: 
6.1. Стартовий внесок – у розмірі 20.00 грн. з одного учасника змагань. 
6.2. Екологічний внесок у розмірі 50 грн, який повертається учасникам перед від'їздом у повному 
обсязі при відсутності претензій до чистоти місця проживання з боку комендантської служби. 
7. Контактний телефон головного судді змагань–093-491-75-90  – Бережний Микола Григорович.   
  

                                   ОРГКОМІТЕТ 


