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ПОЛОЖЕНИЯ 
про XXXV вiдкритi обласнi змагання зi спортивного туризму 

«Кубок Хортицi>) дистанцi'i- ripcькi, 

присвяченнi пам'ятi загиблих туристiв та альпiнiстiв 

1. МЕТА ТА ЗАВДАНИЯ 
Вiдкритi обласнi змагання зi спортивного гiрського туризму (далi ~ ГТ) проводиться .з 

метою подальшого розвитку спортивного гiрського туризму в У краУнi, як ефсктивного засобу 
пiдвищення ролi фiзичноl культури i спорту у всебiчному, гармонiйному розвитку людини, 
сприяння формуванню здорового способу життя населения. 

Головнi завдання Кубку: 

• пропаганда та популяризацiя ГТ серед широких верств населения У краi'ни як потужиого 

засобу змiцнення здоров'я i виховання патрiотизму, формування свiдомостi людини щодо 
ловсякденного ведения здорового способу життя, особливо, серед молодого поколiння; 

• перевiрка та пiдвищсння рiвня технiчноi' та тактично У майстерностi гiрських туристiв; 

• визначення найсильнiших команд з ГТ; 

• виявлення перспектинного резерву для формування складу збiрних команд; 

• сприяння пiдвищенню безлеки змагань та гiрських спортинних походiв. 

2. ТЕРМIНИ ТА МIСЦЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
Змагання з ГТ проводяться з 7 по 09 жовтня 2016 року в м. Запорiжжя (о. Хортиця). 

3. КЕРIВНИЦТВО ПРОВЕДЕНИЯМ ЗМАГ АНЬ 
3.1. Загальне керiвництво пiдготовкою та проведениям змагань здiйснюють Управлiння 

молодi, фiзичноi' культури та спорту Запорiзькоi' обласноУ державноi' адмiнiстрацii' та Запорiзька 

обласна федерацiя спортивного туризму . 
3.2. Безпасередис проведения змагань покладасться на головну суддiвську колегiю (далi 

- ГСК), затверджену Запорiзькою обласною федерацiсю. Головного суддю за поданням 

Федерацii' затВерджуr Управлiння молодi, фiзичноУ культури та спорту Запорiзькоi' обласноi' 
державноi' адмiнiстрацii' зтiдно з регламентом. 

Вiдповiдальнiсть за дотримания правил безлеки пiд час проведения з:-.1аrань 

поклада~:ться на головного суддю згiдно з чинними Правилами змагань зi спортивного 

туризму. 

4. УЧА С НИКИ ЗМАГ АНЬ 
4.1. До участi в змаганнях допускаються комаиди загальноосвiтнiх та позашкiльних 

нанчальних закладiв, нищих нанчальних закладiв ycix рiвнiв акредитацii", туристських клубiв, 
колективiв фiзкультури пiдпри~:мств, уставов, органiзацiй, комаиди зарубiжних кра"iн, а також 

команди, сформованi окремими громадянами. Кiлькiсть команд вiд орrанiзацiй не обмежуrться. 
4.2. До участi у змаганнях допускаються спортсмени з квалiфiкацiсю не нижче 

вiдповiдноi' до вимог Правил змагань зi спортивного туризму (далi - Правила) в частинi, що 
стосуЕ:ться класу дистанцiй. 



4.3. Вiк учасникiв; до участi у змаганнях допускаються Снартемени з 14 рокiв. За 

спецiальним допуском медичиого закладу можуть бути допущенi окремi учасники вiком на 
один рiк молодшi. Вiк учасникiв визначаfться по датi народження. 

4.4. У змаганнях бсруть участь спортсмени, якi спецiалiзуються в гiрському, пiшохiдному 
та спелсологiчному туризмi, а також разрядники з альпiнi.зму та скелелазiння. 

5. ЗАГ АЛЬНI УМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗМАГ АНЬ 
5.1. Змагання проводяться згiдно з чинними Правилами. 
5.2. Вiдповiдальнiсть за якiсть та бсзпечне використавня командного та особистого 

спорядження учасникiв несе представник комаиди або самi учасники. 

5.3. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку учасникiв команд вимогам, необхiдним для 

безпечного подоламня вiдповiлних дистанцiй, нссуть представники команд. 
5.4.. Змагання проводятъся на дистанцiях III класу на скельному рельсфi з видiв 

програми; 

- ((Гiрськi перешкодю)- команднi змагання (контрольний вантаж 15 -1:- 7 кг на команду); 
· "Рятувальнi технiчнi прийоми" - команднi змагаиня 

5.5. Склад комаиди-до 8 осiб.; основнi учасники комаиди- 4 спортсмена (не менше 1 
особи протилежноУ статi)~ запаснi учасники- 2 спортсмена.~ суддя- 1 особа (не нижче друго·i 
суддiвськоУ категорii. з гiрського туризму), представник комаиди- 1 особа.(може бути тренер 
або капiтан); 

5.6. Проrрама змагань; 

1 день 

2 день 

3 день 

Заi"зд учасникiв змагань. Робота мандатноУ кoмicii. до 19·00. Показ дистанцiй. 
Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування. 

Вiдкритrя змагань. Змагання на дистанцiях згiдно nорядку, встанов,Iеного ГСК 

Закiнчення змагань, пiдбитrя пiдсумкiв, нагородження нерсможцiв, урочисте 

закрипя змагань, вiд'"iзд учасникiв 

5. 7. Пiд час проходжеимя мандатно! комiсiУ комаиди здають до ГСК: 
5.7.1. У тимчасове використавня для органiзацiУ суддiвськоУ страховки по однiй 

вiрьовцi дiаметром 10-12 мм та довжиною по 40-60 метрiв, а також по три карабiни. 
Зазначене спорядження використовусться ДJIЯ суддiвсько·i страховки i новертаеться командам 
пiсля закiнчення змагань. 

5.7.2. Еколоriчний внесок у розчiрi 50 грн, який повертапься пiсля прийому 
комендантом мiсця розмiщення комаиди в належиому станi пiсля закiнчення змагань 

5.8. Порядок визначення результатiв на окремих дистанцiях буде зазначений в Умовах. 
5.8.1. Загмьнокомандний результат визначасться за кращою сумою мiсць комаиди на 

двох дистанцiях. Якщо сума мiсць однакова, перевагу мае команда, яка посiла краще мiспе на 

дистанцiУ «Рятувальнi технiчнi прийомш>. 

5.9. Додаткова iнформаuiя: 
trvte@ukr.net тел. 095·421-04-05 Дябло Тетяна 
shtifman51@gmail.com тел. 050·454-1572 Штiфман Олександр. 



6. НАГОРОДЖЕНИЛ 
Команда, яка посiла I мiсця у загальному залiку нагороджуютъся перехiдним Кубком та 

грю.ютою Федерацii' спортивного туризму Запорiзько'i областi. Команди, якi посiли 11 - lll 
мiсця у загальному залiку i J - III мiсця у кожному видi змагань нагороджуютъся грамотами 
Фсдерацii' спортивного туризму Запорiзъкоi' областi. 

7. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКIВ. ФIНАНСУВАННЯ 
7.1. Розмiщення учасникiв змаrанъ проводиться у полъових умовах. Команди повиннi 

мати усе необхiдне для проживання у польових умовах та са.\юстiйноrо приготування 'iжi на 
примусах. 

7.2. Комаиди повиннi мати усе необхiдне спорядження для участi у змаганнях вiдповiдно 
до Правил змагань зi спортивного туризму, у т.ч. едину спортивну форму для участi в 

урачистому вiдкриттi та закриттi змагань, а також у змаганнях на дистанцiях. 
7.3. Витрати на вiдрядження учасникiв та тренсрiв·представникiв (страхування 

спортсменiв, проi'зд в обох напрямках, харчування, добовi) вiдносятьсЯ за рахунок коштiв 
органiзацiй, що вiдряджають, або учасникiв команди. 

7.4. Витрати пов'язанi з органiзацiею змагань (харчування суддiв, нагародна атрибутика, 
канцелярськi товари, iншi витрати) - здiйснюються за рахунок коштiв Федсрацi'i та iнших 
залучених Федерацiею позабюджетних надходжень. 

7.5. Стартовий внесок з комаиди становить 200 грн Протести приймаютъся пiд заставу у 
розм1р1 стартового внсска. 

8. ПIДГОТОВКА СПОРТИПНИХ СПОРУ Д 
Пiдготовка спортинних споруд та контроль за i'x стано;\1 пiд час проведения змагань, 

вiдповiдно до дiючих Правил та наказу Мiнсiм'ямолодьспорту вiд 26 квiтня 2004 року N!:! 1274 
«Про додатковi заходи щодо попередженил травматизму та запобiгання нещасним випадка.\:1 у 

спортивнiй дiяльностi>f, покладапъся на головного суддю змагань. 

9. ЗАЯВКИ 
Поперсднi заявки надсилаютъся не пiзнiшс як зu 1 О днiв до початку змагань до 

Занорiзъкоi' обласноi' федерацii' спортивного туризму (до 28 вересия u.p.) на електронну a)J:pecy: 
shtifman51 @gmail.com , tryte@ukr.net 

lменна заявка на участь у змаганнях за встановленою формою (додаетъся) повинна бути 

завiрена: пiдписом лiкаря та печаткою медичиого закладу, а також пiдписом ксрiвника та 

печаткою opraнiзaцii', яка вiдряджас, i подасться до Мандатноi' кoмicii' у день приi'зду учасникiв. 
Учасники повиннi мати з собою документи, що засвiдчуютъ особу з датою народження, 
пiдтверджують спортивну та суддiвську квалiфiкацii', страховий полiс вiд нещасних випадкiв, 

дiйснi на час проведения змагань та перебування у дорозi. Договiр страхування повинен 
передбачати участь у спортинних змаrаннях. 

До змаганъ допускаються лише команди, якi пiдтвсрдили свою ууасть в установлений для 
frопереднiх заявок термiн та пiд час роботи Мандатноi' кoмicii'. 

ДАНЕ ПОЛОЖЕНИЯ € ОФЩIЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГ АННЯ 


