
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Віце-президент Федерації 

спортивного туризму України 

___________ Н. П. Сичова 

«12» грудня    2016 р. 

 

Положення 

проведення заключного етапу чемпіонату України з туристських спортивних 

походів (суддівство звітів 2015-2016 р.р.)  

  

1. Цілі та завдання заходу 

Заключний етап чемпіонату України з туристських спортивних походів 

(суддівство звітів), далі – чемпіонат, проводиться з метою: 

визначення переможців чемпіонату України з туристських спортивних 

походів 2016 року;  

визначення найсильніших туристських спортивних груп України у різних 

видах спортивного туризму; 

підготовки збірної команди для участі у заключному етапі чемпіонаті світу 

з туристських спортивних походів (суддівство звітів 2016 року). 

2. Строки і місце проведення заходу 

Чемпіонат України проводиться з 01.01 по 31.01.2017 року. Очне засідання 

головної суддівської колегії (ГСК) для підведення підсумків, розгляд та 

приймання рішень по ГСК, засідання апеляційного журі здійснюється 20-23 

січня в м. Вінниця на базі туристського клубу Меркурій.  

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та 

Федерація спортивного туризму України (далі – Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 

покладається на управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної 

державної адміністрації, на суддівську колегію, яка рекомендована 

Федерацією, і склад якої затверджується Мінмолодьспортом. 

4. Учасники заходу 

До участі у чемпіонаті допускаються туристські спортивні групи (далі – 

команди) Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, які 

здійснили туристські спортивні походи (далі – похід) у 2016 році. Також до 

участі у чемпіонаті допускаються команди, які здійснили походи у 2015 році за 

умови, що ці походи не брали участь у заключному етапі чемпіонату України з 

туристських спортивних походів у 2016 році, а також команди, які здійснили 

походи у 2014 році за умови, що заключний етап чемпіонату з даного виду 

туризму у даній категорії складності походів у 2015 - 2016 роках не 

проводився. Кількість команд від регіонів не обмежується, до їх складу можуть 
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бути включені представники інших областей, спортсмени-іноземці, особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. 

 Склад команди необмежений згідно з вимогами Правил змагань зі 

спортивного туризму України (далі – Правила). Склад команди може бути 

чоловічим, жіночим або змішаним.  

Вікові категорії учасників змагань – відповідно Правил. 

5. Характер заходу  

Змагання командні, проводяться відповідно до Правил  окремо по 

кожному з видів туризму: авто-мото, велосипедного, вітрильного водного, 

гірського, лижного та пішохідного по трьом дистанціям з окремим заліком по 

кожній з них:  

– дистанція четвертого класу – туристські спортивні походи IV категорії складності; 

– дистанція п’ятого класу –  туристські спортивні походи V категорії складності; 

– дистанція шостого класу – туристські спортивні походи VI категорії складності. 

Для забезпечення вимог ЄСКУ («…Спортивні звання та розряди 

присвоюються за умови участі в офіційних всеукраїнських змаганнях не менше 

6 команд…»), якщо на окремій дистанції до змагань допущено менше шести 

команд, за рішенням ГСК команди можуть бути допущені до змагань по іншій 

дистанції з того ж виду туризму, утворюючи об’єднану дистанцію. 

Змагання з авто-мото, вітрильного та лижного туризму (окремо з виду 

туризму) за рішенням ГСК можуть проводитися на об’єднаних дистанціях для 

походів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VІ категорій складності – кількість команд не 

обмежується.  

З кожного виду туризму суддівство здійснює окрема суддівська колегія, 

якою керує головний суддя з виду туризму. Звітні матеріали в електронній 

формі надсилаються до головної суддівської колегії (ГСК) керівником походу 

або організацією, що здійснила туристський спортивний похід. 

До звітних матеріалів входять: 

– електронна версія звіту про проходження заявленого маршруту. Звіт 

повинен бути розглянутий і затверджений маршрутно-кваліфікаційною 

комісію. Звіт подається одним файлом в форматі pdf  або word або посиланням 

на вже розміщений звіт на інтернет-ресурсі. Загальний обсяг файлу з 

урахуванням фотографій, схем, картографічного матеріалу, рисунків, графіків 

та інше не повинен перевищувати 100 Мб. Файли обсягом більше 18 Мб, 

подаються посиланням через файлообмінник; 

–  електронна копія (скан або фото) маршрутної книжки походу; 

– електронна копія іменна заявки на участь у чемпіонаті. Тверда копія з 

мокрими печатками надсилається поштою на адресу 01001, м. Київ-1, 

абонентська скринька  № 497, або Новою поштою на ім’я Головного секретаря. 

6. Програма проведення змагань 

Чемпіонат проводиться з 01 по 31 січня 2017 року. Суддівство звітів, 

приймання звітних матеріалів, мандатна комісія проводяться дистанційно. 

Очне засідання ГСК для підведення підсумків, розгляд та приймання рішень по 
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ГСК, засідання апеляційного журі здійснюється 20-23 січня в м. Вінниця на 

базі туристського клубу Меркурій. 

Програма змагань: 

01-10 січня  
Приймання звітних матеріалів про проходження командами 

заявлених маршрутів. Робота мандатної комісії. 

11-20 січня  

Ознайомлення суддівською колегією із звітними матеріалами, 

що надійшли до чемпіонату України. Оцінювання кожного 

звіту та оформлення суддівського протоколу.   

21 січня  

Завершення змагань. Оформлення попередніх підсумкових 

результатів  

8.00-22.00 – Розміщення попередніх підсумкових результатів 

суддівства на сайті ЦМКК  www.cmkk.com.ua. 

22 січня  

 

До 12.00 приймання ГСК протестів (E-mail fstu@ukr.net   

mdegtyar@ukr.net .  

12.00 – 16.00 – Розгляд протестів ГСК й приймання рішень. 

16.00 – 20.00 – затвердження підсумків змагань. 

23 січня 

15.00 – Розміщення підсумкових результатів змагань на сайті 

ЦМКК  www.cmkk.com.ua.. 

16.00 – Нагородження переможців, урочисте закриття змагань. 

24-31 січня Оформлення звітної документації 

 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів  

Суддівство змагань здійснюється за бальною системою у відповідності до 

"Методики суддівства чемпіонатів та першостей України з туристських 

спортивних походів", затвердженої Федерацією 06.07.2008 р. (далі – 

Методика). 

Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, набраних 

командою. У разі рівності балів перевага надається команді, що має вищий 

результат з критерію "складність", наступна – з критерію "безпека", наступна – 

з критерію "новизна" й на останнє – по першості терміну подачі звітних 

матеріалів до мандатної комісії чемпіонату України. 

У випадку об’єднання дистанцій оцінювання звітів у балах за критерієм 

«складність» здійснюється у межах фактичної категорії складності походу. По 

всім іншим критеріям оцінювання походу здійснюється у межах найнижчої 

категорії складності об’єднаної дистанції. 
Команди, які посіли 1, 2, 3 місце у чемпіонаті України окремо за видом 

туризму та на окремих дистанціях нагороджуються дипломами, а учасники 

грамотами та медалями відповідних ступенів. 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення чемпіонату (харчування суддів) 

здійснюються за рахунок державних коштів відповідно до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 

http://www.cmkk.com.ua/
mailto:fstu@ukr.net
mailto:mdegtyar@ukr.net
http://www.cmkk.com.ua/
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на 2017 рік, інші витрати за рахунок інших позабюджетних коштів залучених 

Федерацією. Нагородна атрибутика за рахунок учасників змагань – стартовий 

внесок – 20 грн. з учасника походу. 

 

 

10. Терміни та порядок подання заявок  

 

Попередні заявки на участь команд у чемпіонаті України надсилаються не 

пізніше ніж за 10 днів до початку змагань на електронну адресу секретаря 

Центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії moyanskaya@gmail.com   

Для участі у змаганнях до мандатної комісії не пізніше 10 січня 2017 року 

подаються іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівника 

структурного підрозділу Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя. Скан іменної заявки надсилається на адресу головного секретаря 

moyanskaya@gmail.com 

Звітні матеріали надсилаються на адресу головного секретаря 

moyanskaya@gmail.com. 

Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки 

отриманих очок), оригінали заявок, звіт головного судді подаються до 

Мінмолодьспорту протягом 5 днів після закінчення змагань за адресою:  

Міністерство молоді та спорту України (відділ спортивно-технічних та 

прикладних видів спорту), 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42.  

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та 

призові місця команд подається до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань 

на електронні адреси: kolodyazhnyy@sport.gov.ua, Yarik7879@i.ua та 

laver@sport.gov.ua.  
 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

  

 

Затверджено на засіданні колегії суддів змагань зі спортивних туристських 

походів – Центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії 12.12.2016 р. 
 

Голова колегії суддів змагань 

зі спортивних туристських  

походів   – ЦМКК        М. А. Дегтяр 
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