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Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації 
Запорізька обласна федерація спортивного туризму 

 
XL ВІДКРИТІ ОБЛАСТНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ 

«КУБОК ХОРТИЦІ – 2021» 
м. Запоріжжя, 
скелі о-ва Хортиця         08–10 жовтня 2021 р. 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЗМІШАНИХ ЗВ’ЯЗОК 

 З КОМАНДНИМ ЗАЛІКОМ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ 
 

§ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Змагання проводяться відповідно до: 
1) чинних Правил спортивних змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3 далі – Правила); 
2) «Технічного регламенту проведення спортивних змагань зі спортивного туризму (група 
спортивних дисциплін – «дистанція гірська»)», затвердженого Виконкомом ФСТУ 13.09.2021 року (далі 
–  Технічний регламент); 
3) «Положенням про XL відкриті обласні змагання зі спортивного гірського туризму «Кубок 
Хортиці – 2021», присвячені пам’яті загиблих туристів та альпіністів» затвердженим Управлінням 
молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації 04.08.2021 р.  (далі – Положення); 
4) Умов проведення особистих змагань зв’язок з командним заліком на дистанціях «Гірські 
перешкоди» і «Тактико-технічна» (далі – Умови); 
5) Загальних умов (далі – Загальні умови). 
1.2. Змагання проводяться за бонусною системою оцінки результатів. 
1.3. Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної). 
1.3.1. Проходження основної та додаткової частин дистанцій здійснюється згідно з вимогами 
запропонованими в Маршрутному листі (далі – МЛ). 
1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції спортсмени зв’язки здійснюють перехід уздовж 
суддівських перил від кінцевого пункту страховки (далі – ПС) основної частини дистанції до ПС, з 
якого починається додаткова частина (якщо це необхідно); 
1.3.3. При проходженні додаткової частини дистанції зараховуються тільки ті маршрути (технічні 
прийоми), проходження (виконання) яких було повністю завершено спортсменом в межах загального 
часу (Тзг). Завершення проходження маршруту (виконання технічного прийому) фіксується у момент 
постановки на самостраховку в цільовому ПС спортсмена. 
1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), 
нормативний (Тн) і проміжний (Тп). 
1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях 
обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання. 
1.5.1. Спортсмени перед стартом повторно пред’являють спорядження для перевірки судді при 
учасниках (заступнику головного судді з виду). 
1.6. При проходженні маршрутів і виконанні технічних прийомів: 
1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки на дистанції «Гірські перешкоди» поширюються на 
аналогічні дії на дистанції «Тактико-технічна» та навпаки, якщо інше не зазначено Умовами. 
1.6.2. Допускається поєднувати функції транспортної вірьовки і командної страховки, але при цьому 
необхідно обов’язково дублювати утримуючий пристрій додатковим утримуючим пристроєм. 
1.6.3. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його 
спортсменам дозволяється тільки після постановки на самостраховку (при порушенні – штраф 
«використання опори за обмеженням»). 
1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці 
з тактики кількість маршрутів (технічних прийомів). 
1.8. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані Умови і Загальні умови з усіма 
доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами демонстрації дистанцій і наради 
ГСК з представниками. 
1.9. Якщо спортсмени зв’язки під час виступу в одному з видів показали свою явну технічну 
непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника), то відповідно до Правил (розділ ІІІ, 
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п.6.9) за вимогою головного судді (або заступника головного судді з виду) ГСК змагань має право 
усунути спортсменів від подальшого виступу в даному виді. 
1.10. Заявки з тактики (далі – Заявки) подаються до ГСК в наступному порядку: 
1.10.1. Після демонстрації дистанцій і роз'яснення тренерам / представникам (капітанам) Умов 
проходження дистанції і проведення змагань виділяється певний фіксований час на складання Заявки. 
1.10.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок визначається ГСК. 
1.10.3. Спортсмени зв’язок, які не здали Заявку: 
1) у встановлений графіком час отримують штраф 20 балів; 
2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань 

 
§ 2. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

2.1. Загальні положення 
2.1.1. Підсумки змагань на дистанції визначаються окремо серед чоловічих та змішаних (жіночих) 
зв’язок. 
2.1.2. Зв’язки, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії 
в розмірі 2 бали. 
2.1.3. Зв’язки, які при проходженні основної та / або додаткової частин дистанції перевищила Тн в 
межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримує штраф 2 бали. 
2.1.4. Зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.4.) при проходженні відповідної 
частини дистанції (основної або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по 
закінченню відповідного Тзг припиняють виступ і отримують штрафи: 
1) основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) Умов при проходженні 
відповідної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані технічні 
прийоми); 
2) додатковий – в межах основної або спрощеної частини дистанції, яку пройшли спортсмени 
зв’язки: 
• за кожен пункт (ПС, включаючи Ф тощо), що не відвідав або не встиг пройти: 
– спортсмен на дистанції «Гірські перешкоди»   – по 6 балів, 
– рюкзак з контрольним вантажем     – по 6 балів; 
• незалежно від місця знаходження на дистанції: 
– за кожну одиницю основного спорядження   – по 6 балів; 
– спортсмена на дистанції «Тактико-технічна»   – по 6 балів. 
2.2. Порядок визначення результату на окремій дистанції 
2.2.1. За значимістю результатів виступів на дистанції зв’язки поділяються в низхідній послідовності 
на групи відповідно п. 6.3.8.2. Технічного регламенту. 
2.2.2. У разі рівної суми балів у двох або більше зв’язок однієї групи, більш високе місце посідає 
зв’язка, у якої менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – яка стартувала раніше. 
2.3. Загальний залік 
2.3.1. Командний залік на дистанції та загальний залік визначаються відповідно п. 8 Положення. 
2.3.2. Команди, у яких відсутній результат на окремих дистанціях, посідають місця після команд, які 
мають більш повний залік. 
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