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Львівська обласна федерація спортивного туризму 
 

ВІДКРИТЙ КУБОК ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ  
НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ 

м. Львів, 
скеледром «Бухта»         6-8 березня 2022 р. 

 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ  
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ 

 
§ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Змагання проводяться відповідно до: 
1) 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 Президією ФСТУ 
21.10.2021 року (далі –  Технічний регламент); 
3) «Положенням про Відкритий Кубок Львівської області зі спортивного гірського 
туризму на штучному рельєфі) (далі – Положення); 
4) Умов проведення особистих змагань на дистанціях «Гірські перешкоди» і 
«Рятувальні технічні прийоми» (далі – Умови); 
5) Загальних умов (далі – Загальні умови). 
1.2. Змагання проводяться за бонусною системою оцінки результатів. 
1.3. Дистанції змагань складаються з однієї  основної  частин (див. Умови):  
1.3.1. Проходження основної частин дистанцій здійснюється згідно з вимогами 
запропонованими в Маршрутному листі (далі – МЛ). 
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 «Рятувальні технічні прийоми» 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. Підлога залу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і 
навантажувати її 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. 
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1.9. Якщо спортсмени під час виступу в одному з видів показали свою явну технічну 
непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника), то відповідно до Правил 
(розділ ІІІ, 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, 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 чоловіків та жінок та в 
кожній віковій групі. 
2.1.2. Спортсмени, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну 
хвилину економії в розмірі 1 бал. 
2.1.3. Спортсмени, які при проходженні основної частин дистанції перевищили Тн в 
межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 1 бал. 
2.1.4. Спортсмени, 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: 
• за кожен пункт (ПС, включаючи Ф тощо), що не відвідав або не встиг пройти: 
– спортсмен на дистанції «Гірські перешкоди»    – по 3 балів, 
– рюкзак з контрольним вантажем      – по 3 балів; 
– «потерпілий», «аварійний  вантаж»     – по 3 балів; 
• незалежно від місця знаходження на дистанції: 
– за кожну одиницю основного спорядження    – по 3 балів; 
– спортсмена на дистанції «Рятувальні технічні прийоми»  – по 3 балів. 
2.2. Порядок визначення результату на окремій дистанції 
2.2.1. За значимістю результатів виступів на дистанції спортсмени 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 спортсменів однієї групи, більш високе 
місце посідає спортсмен, у якого менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – 
який стартував раніше. 
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