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Львівська обласна Федерація спортивного туризму  
Головна суддівська колегія 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

для учасників і суддів відкритого Кубку Львівської області  
зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі 

 
    Кубок проводиться з 6 по 8 березня на скеледромі «Бухта» (м. Львів). 

 
1. Змагання проводяться у відповідності з: 

а) Правилами спортивних змагань зі спортивного туризму (розділи 1 та 
3), затвердженими Мінмолодьспортом 15.04.2021 р. за № 11/5.3/21 (далі – Пра-
вила); 

б) «Технічним регламентом проведення спортивних змагань зі спортив-
ного туризму (група спортивних дисциплін – «дистанція гірська»)», затвердже-
ними Президією ФСТУ 21.10.2021 року (далі – Технічний регламент); 

в) «Положенням про відкритий  Кубок Львівської області зі спортивного 
гірського туризму на штучному рельєфі»; 

г) умовами проведення змагань на дистанціях «Рятувальні технічні 
прийоми»  та «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» дистанції); 

д) загальними умовами (далі – «Загальні умови»). 
 
2. Програма змагань – відповідно до п. 5.5. Положення.  
 
3. Під час проходження комісії з допуску учасників команди здають в ГСК ста-
ртовий внесок – в розмірі 100 грн. з одного учасника змагань. 
 
4. Судді повинні бути застраховані на період проведення змагань (з 6 по 8 бере-
зня) та екіпіровані для роботи на дистанціях (мати каску, ІСС, самостраховки, 
спускові пристрої та не менше 2-х карабінів). 
 
5. Всі учасники змагань на період їх проведення (з 6 по 8 березня ц.р.) відповід-
но до Положення мають  бути застраховані від нещасного випадку, договір 
страхування повинен передбачати участь у спортивних змаганнях.  
 
6. Інші умови участі в змаганнях – відповідно до Положення. 
 
7. Повну відповідальність за коректну поведінку спортсменів та дотримання 
ними протиепідеміологічних заходів під час проведення змагань несуть тренери 
(представники) команд. 
 
8. Додаткова інформація: 
 
8.1. Змагання проводяться на скеледромі «Бухта» за адресою: вул. Сяйво, 12 
(територія колишнього Львівського керамічного заводу, дорога від прохідної 
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заводу буде промаркована). Доїхати можна маршрутками № 11, 13, 18, 20, 23, 
34, 43, 131. Схема на сайті http://bukhta.com.ua  
Від центрального залізничного вокзалу м. Львова до вул. Сяйво можна діста-
тись автобусом №16, 32 їхати до мосту на Левандівку (4-та зупинка) далі на-
право через міст до бувшого керамічного заводу, з приміського вокзалу (зупин-
ка навпроти «Скрині») маршрутками №№ 20, 34, 43 або тролейбусом №32 до 
першої зупинки після мосту (4-та зупинка від «Скрині») далі по ходу транспор-
ту до Керамічного заводу. 
 
8.2. Для перебування в спортивному залі кожен учасник повинен мати змінне 
взуття. 
Бажано мати з собою ліхтарик. 
Під час змагань учасники забезпечуються гарячим чаєм (необхідно мати свій 
посуд). 
 
9. Інформація щодо розміщення та харчування:  
 
9.1. Іногородні судді та учасники команд мають можливість розміщуватись в 
номерах готелю ТКЦ «Княжий» (вартість 140 грн./ніч), вул. Володимира Вели-
кого, 125А, за попередньою заявкою або забезпечити себе житлом самостійно. 
Доїхати до ТКЦ «Княжий» від залізничного вокзалу можна автобусами № 32, 
10, 16, від приміського вокзалу автобусами № 32,16, 10, 51, 25 до зупинки 
«Скнилівок» (перехрестя вулиць Володимира Великого, Кульпарківської та Ви-
говського (кільце)). Вартість проїзду в маршрутних автобусах 10 грн.  
https://www.mountain.net.ua/content/uploads/shema-knyazhij.png 
 
9.2. Харчування  команди організовують самостійно.  При розміщенні в ТКЦ 
«Княжий» самостійне приготування їжі не дозволяється, але можна замовити 
харчування (сніданок, вечеря) орієнтовна вартість 140 грн. (70 +70) в їдальні 
ТКЦ «Княжий». 
8.3. Для учасників команд з інших міст за попередньою домовленістю 8 березня 
після нагородження може бути організована додаткова культурна програма у 
місті. 
Умови змагань та інша інформація розміщені на сайті 
https://www.mountain.net.ua 
 
Контактні телефони з організаційних питань: 050-371-46-84 (Київстар)– Харха-
ліс Оксана Степанівна, e-mail  tryte@ukr.net 
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