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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
Відкриті обласні змагання серед ветеранів зі спортивного гірського туризму 

«Кубок Хортиці – 2021» (далі – Кубок) проводяться з метою: 
• сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту; 
• збереження та примноження спортивної слави України; 
• популяризація здорового способу життя та спортивного довголіття серед 

населення України; 
• залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових груп, 

аматорів спорту до активних занять масовим спортом та участі у змаганнях зі 
спорту ветеранів спортивного гірського туризму; 

• активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів 
фізичної культури і спорту та населення в регіонах України. 

 
2. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Кубок проводиться з 8 по 9 жовтня 2021 року в місті Запоріжжі на острові 
Хортиця. 

 
3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює 
Запорізька обласна федерація спортивного туризму (далі – Федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Кубку 
покладається на суддівську колегію, склад якої затверджується Президією 
Федерації. 

 
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

4.1. До участі в змаганнях допускаються команди туристських та спортивних 
клубів, колективів фізкультури підприємств, установ, організацій, фізкультурно- 
спортивних товариств, федерацій спортивного туризму, команди зарубіжних 
країн, а також команди, сформовані окремими громадянами. Кількість команд від 
організацій не обмежується. 
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4.2. Вікова категорія учасників змагань: 
перша група – ветерани (чоловіки та жінки) 50-60 років, 
друга група (чоловіки та жінки) – 61 рік і старші. 
Якщо в віковій групі менше 3-х спортсменів, за рішенням ГСК групи 
об’єднуються в одну. 
4.3. Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): участь у гірському спортивному 
поході будь якої категорії складності (підтверджується довідкою про похід), або 
участь у альпіністському сходженні. 
4.4. Склад команди – від 1 особи, кількість учасників в команді не  
обмежується. 
4.5. Для дотримання правил безпеки під час Кубку кожен спортсмен - учасник 
змагань повинен мати необхідну екіпіровку, яка відповідає вимогам Правил. 

 
5. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ 

Особисті змагання, проводяться за Правилами спортивних змагань зі 
спортивного туризму. 

Змагання проводяться на дистанціях «Гірські перешкоди» в кожній віковій 
групі окремо серед чоловіків та жінок. 

 
6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

 

08 жовтня 2021 року 
08.00 – 19.00 заїзд, розміщення учасників змагань, підготовка 

 дистанції змагань; 
14.00 – 18.00 робота комісії з допуску учасників; 
17.00 – 19.00 демонстрація дистанції; 
20.00 – 21.00 нарада головної суддівської колегії з представниками 

 команд, жеребкування; 
09 жовтня 2021 року 

08.30 – 09.00 урочисте відкриття змагань; 
09.30 – 15.00 змагання на дистанції; 

15.00 – 16.00 підведення підсумків змагань; 
16.00 – 18.00 нагородження переможців. 

 
Зазначена програма може бути скоригована рішенням головної суддівської 

колегії в залежності від метеорологічних, організаційних та інших умов під час 
проведення змагань. 

 
7. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і 
глядачів під час проведення змагань проводиться у відповідності до постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про порядок 
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підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для 
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів", постанови 
КМУ від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» та 
постанови головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 
«Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних 
змагань на період карантину у зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби 
COVID-19» (змагання проводяться з дотриманням санітарно-епідеміологічних 
вимог). Медичне забезпечення змагань проводиться відповідно до «Положення 
про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», затверджене наказом 
Міністерства охорони здоров’я України з обов’язковою присутністю лікаря. 

Під час проведення змагань забезпечення безпеки покладається на самих 
учасників. Кожний учасник самостійно приймає необхідні засоби безпеки і несе 
повну відповідальність за свої дії. Невиконання вимог по забезпеченню безпеки 
під час змагань тягне за собою відповідальність аж до відсторонення від змагань 
та спортивної дискваліфікації. 

Відповідальність за якість та безпечне використання командного та 
особистого спорядження учасників несуть самі учасники. 

Відповідальність за фізичну і технічну підготовку, необхідну для 
безпечного подолання дистанцій, несуть самі спортсмени. 

 
8. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 
Результати у змаганнях на дистанціях визначаються згідно Правил та умов 

окремо серед чоловіків та жінок в кожній віковій групі. 
Переможці серед чоловіків та жінок в кожній віковій групі нагороджуються 

Кубками Федерації спортивного туризму Запорізької області. Спортсмени, які 
посіли І – ІІІ місця серед чоловіків та жінок в кожній віковій групі 
нагороджуються дипломами Федерації, медалями та, за наявністю, призами 
спонсорів. 

 
9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 
9.1. Розміщення учасників змагань проводиться у польових умовах. Команди 
повинні мати усе необхідне для проживання у польових умовах та самостійного 
приготування їжі на пальниках. 
9.2. Спортсмени повинні мати усе необхідне спорядження для участі у 
змаганнях відповідно до Правил спортивних змагань зі спортивного туризму, у 
т.ч. єдину спортивну форму для участі в урочистому відкритті та закритті змагань, 
а також у змаганнях на дистанціях. 
9.3. Витрати на відрядження спортсменів (страхування спортсменів, проїзд в 
обох напрямках, харчування, добові) відносяться за рахунок коштів організацій, 
що відряджають, або самих спортсменів. 
9.4. Витрати пов’язані з організацією змагань (харчування суддів, нагородна 
атрибутика, канцелярські товари, інші витрати) – здійснюються за рахунок коштів 
Федерації та інших залучених Федерацією позабюджетних надходжень. 
9.5. Стартовий внесок з одного спортсмена становить 20 грн. 
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10. ЗАЯВКИ 
Попередні заявки надсилаються не пізніше як за 10 днів до початку змагань 

до Запорізької обласної федерації спортивного туризму (до 28 вересня ц.р.) на 
електронну адресу:tryte@ukr.net 

Для участі у змаганнях до комісії з допуску подаються: 
іменна заявка за встановленою формою, завірена: печаткою та підписом 

керівника організації, яка відряджає, та лікарем, або медичні довідки для участі у 
змаганнях, 

документи, що засвідчують особу з датою народження, 
довідка про участь у спортивному гірському поході або альп. сходженні, 
заповнену анкету учасника змагань, 
страховий поліс від нещасних випадків, дійсний на час проведення змагань 

та перебування у дорозі, договір страхування повинен передбачати участь у 
спортивних змаганнях. 

До змагань допускаються лише команди та спортсмени, які підтвердили 
свою участь в установлений для попередніх заявок термін та під час роботи 
комісії з допуску. 

 
 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

mailto:tryte@ukr.net

	ЗАТВЕРДЖУЮ
	2. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
	3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
	4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
	5. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ
	6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
	7. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
	8. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
	9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
	10. ЗАЯВКИ
	ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

