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УМОВИ 
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ СЕРЕД ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 
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НА ДИСТАНЦІЇ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»   

 
1. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ 

1.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі 
(додається). 
1.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у 
вигляді петель. 

 
2. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ 

2.1. Вимоги щодо страховки спортсмена: 
2.1.1. Всі спортсмени на дистанції мають бути забезпечені від старту і до фінішу верхньою 
суддівською страховкою. 
2.1.2. Суддівська страховка при проходженні дистанції весь час повинна бути закріплена до ІСС 
спортсмена. 
2.1.3. Самостраховка при спуску спортсмена обов’язкова впродовж всього спуску і забезпечується 
схоплюючим вузлом, зав’язаним на спусковій вірьовці. 
2.2. Вимоги щодо виступу спортсмена: 
2.2.2. Всі спуски спортсменів повинні відповідати існуючим маршрутам дистанцій та вимогам МЛ. 
2.2.3. При проходженні спортсменом маршрутів підйому допускається використовувати тільки 
марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на скельних (шлямбурних) гаках. 
2.2.4. При зриві на кожному з маршрутів із зависанням на суддівській страховці спортсмен отримує штраф – 
по 5 балів за кожен зрив. Кількість зривів не обмежена.  
2.3. Необхідні відомості для проходження дистанції ГП: 
2.3.1. Порядок проходження маршрутів – заданий. 
2.3.2. Дистанція проходиться без заявки тактики. 
2.3.4. Обов’язкова постановка на самостраховку спортсмена у всіх ПС. 
2.3.4. Старт – зняття з самостраховки в ПС1. 
2.3.5. Фініш – постановка на самостраховку в ПС6. 
2.3.6.  Підйом маршрутом М1 оцінюється 20 балів, маршрутом М2 – 30 балів, спуск маршрутами М1 та М3 по 
10 балів кожен, переходи вздовж маршрутів Мо1, Мо2 та Мо3 не оцінюються. 
2.3.7.  Технічні помилки не оцінюються, спортсмен зобов’язаний їх виправити під керівництвом судді. 

 
3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ 

3.1. Спортсмен під час виступу послідовно від старту С і до фінішу Ф відповідно до МЛ повинен 
пройти наступні обов'язкові маршрути дистанції: 
а) підйом лазінням (два рази) різними маршрутами М1 та М2  – спосіб лазіння не регламентується; 
б) спуск по вірьовці (два рази) маршрутами М1 та М3 після підйому, спосіб спуску – по жорстко 
закріпленій суддівській вірьовці;  
в) переходи вздовж подвійних суддівських перил маршрутами Мо2 та Мо3. 
3.2. Необхідне спорядження для проходження дистанції: 

- Індивідуальна страхувальна система; 
- Спусковий пристрій; 
- Рукавиці або рукавички (для спуску); 
- Каска; 
- Петля з репшнура для схоплюючого вузла при організації спуску; 
- 2 карабіни; 
- 2 вуса самостраховки.  



3.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ 
особистих змагань на дистанції «Гірські перешкоди» 

Номер маршруту і його граничні пункти. 
Опис проходження маршруту 

Контрольні часи 
та умови їх виконання 

1 М1 (ПС1 – ПС2) 

Нормативний  час: 
     Чоловіки      Тн = 10 хв. 
     Жінки           Тн = 15 хв. 
 
Загальний контрольний час   
     Чоловіки       Тзг = 15 хв. 
    Жінки            Тзг = 20 хв 

Підйом спортсмена лазінням  

2 
М1 (ПС2 – ПС1) 

Спуск спортсмена по жорстко закріпленій суддівській 
вірьовці 

3 Мо2 (ПС1 – ПС3) 
Перехід вздовж суддівських перил 

4 М2 (ПС3 – ПС4) 
Підйом спортсмена лазінням  

5 Мо3 (ПС4 – ПС5) 
 Перехід вздовж суддівських перил 

6 
М3 (ПС5 – ПС6) 

Спуск спортсмена по жорстко закріпленій суддівській 
вірьовці 

7 Ф 
Фінішування спортсмена  

 
 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ І РОЗПОДІЛУ МІСЦЬ 
4.1.  Результат спортсмена на дистанції визначається як різниця набраних за підйоми та спуски балів і 
штрафних балів (за можливі зриви). До заліку приймаються тільки повністю пройдені маршрути 
(постановка на самостраховку в цільовому ПС). 
4.2.  Якщо спортсмен подолав дистанцію з економією нормативного часу (Тн), він отримує преміальні 
бали в розмірі 2 бали за кожну хвилину економії.  
4.3.  Якщо спортсмен перевищив нормативний час,  він отримує штрафні бали в розмірі 2 бали за кожну 
хвилину перевищення. 
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