
 

         ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Віце-президент Федерації 

спортивного туризму України 

   ___________ Сичова Н.П. 

    "11" лютого 2019 р. 

 
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення відкритого Кубку Федерації спортивного туризму України з 

гірських походів І–ІІІ категорії складності  

(суддівство звітів за 2016–2018 рр.) 

 

 

1. Цілі та завдання 
 

Відкритий Кубок Федерації спортивного туризму України зі спортивних 

гірських походів  І–ІІІ категорії складності (суддівство звітів за 2016–2018рр.) 

(далі – змагання), проводиться з метою подальшого розвитку спортивного 

туризму як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у 

всебічному гармонійному розвитку особистості та формування здорового 

способу життя. 

Головними завданнями змагань є: 

пропаганда і розвиток спортивного гірського туризму; 

визначення найсильніших команд, що здійснили спортивні гірські походи; 

подальший розвиток  спортивного гірського туризму і його популяризації 

в країнах-членах МФСТ; 

підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів; 

сприяння підвищенню безпеки спортивних гірських туристських походів; 

активізація навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях; 

моніторинг стану і розвитку спортивного гірського туризму в країнах 

членах МФСТ. 

 

2. Терміни та місце проведення змагань 
 

Змагання проводяться з 1 по 10 квітня 2019 року в м. Києві. 

 
 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 
 

Змагання проводяться відповідно до календарного плану Федерації 

спортивного туризму України (далі – Федерація або ФСТУ) на 2019 рік. 

Керівництво проведенням змагань здійснює ФСТУ. 
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Відповідальність за підготовку покладається на комісію гірського туризму 

Федерації, безпосереднє проведення змагань – на головну суддівську колегію, 

затверджену Федерацією. 
 

4. Учасники змагань 
 

4.1. До участі у змаганнях допускаються спортивні туристські групи (далі 

– команди) АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, спортивних та 

туристських клубів, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, 

навчальних закладів, військових та інших організацій, самостійні групи, а 

також команди інших країн. Кількість команд від країн, регіонів і організацій 

не обмежується. Команди можуть формуватися з представників різних регіонів. 

Склад команди може бути інтернаціональним. 

4.2. Кількісний склад окремих команд, а також кваліфікаційний рівень та 

вік учасників в кожному випадку повинен відповідати вимогам Правил змагань 

зі спортивного туризму, що діють на території країни, яку представляє 

команда, що бере участь у змаганнях. Склад команди може бути чоловічим, 

жіночим або змішаним. 
 

5. Характер заходу 
 

5.1. Змагання командні, проводяться серед команд які: 

- здійснили в 2016–2018 роках спортивні туристські гірські походи І – ІІІ 

к.с. і не брали участь у Відкритому Кубку ФСТУ з гірських походів попередніх 

років; 

- захистили пройдений маршрут в МКК, що здійснювала їх випуск. 

5.2. Змагання проводяться одночасно по трьом групам з роздільним 

заліком у кожній з них: 

перша група – спортивні туристські гірські походи І к.с.; 

друга група – спортивні туристські гірські походи ІІ к.с.; 

третя група – спортивні туристські гірські  походи ІІІ к.с. 

5.3. Одна команда може брати участь у даних змаганнях тільки в різних 

групах. 

5.4. Суддівство та визначення переможців у групі здійснюється за 

наявності кворуму (не менше 6 команда). Якщо кворум в групі не набирається, 

команди цієї групи вважаються допущеними до змагань наступного року. 
 

6. Програма змагань 
 

Змагання (суддівство звітів) здійснюється дистанційно з 1 по 10 квітня 

2019 року.  

З 1 по 7 квітня – ознайомлення суддівською колегією із звітними 

матеріалами, що надійшли для участі у змаганнях. Оцінювання кожного звіту 

та оформлення суддівського протоколу.  
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8 квітня – завершення змагань. Оформлення попередніх підсумкових 

результатів. Розміщення попередніх підсумкових результатів суддівства на 

сайті www.mountain.net.ua до 18:00.  

9 квітня – приймання суддівською колегією протестів на електронну 

пошту tryte@ukr.net до 18:00.  

18:00 - 20:00 – розгляд й приймання рішень ГСК по протестам, що 

надійшли.  

20:00-21:00 – затвердження підсумків змагань.  

10 квітня - до 12:00 –розміщення підсумкових результатів змагань на сайті 

www.mountain.net.ua , оформлення звітної документації.  

Наведена програма може бути скорегована рішенням головної суддівської 

колегії в залежності від умов, які виникають під час проведення змагань.  

 

7. Умови визначення першості 
 

7.1. Результат команди визначається, як сума середньоарифметичних 

значень балів, виставлених суддями по кожному з п'яти оцінюваних 

показників: «Складність», «Новизна», «Безпека», «Напруженість», а також 

«Інформативність». 

7.2. Перше місце посідає команда, яка набрала максимальну суму балів, 

далі розподіляються місця в порядку зменшення суми балів. 

При рівності набраних балів перевага надається команді, яка має більш 

високий результат за показником «складність», далі за показником «безпека», 

далі за показником «новизна». 

 

8. Нагородження 
 

Команди-переможниці у кожній групі нагороджуються кубками. Команди 

та учасники команд в кожній групі, які посіли І, ІІ та ІІІ місця, нагороджуються 

дипломами ФСТУ, а учасники цих команд - золотими, срібними та бронзовими 

медалями, відповідно. Всі інші команди нагороджуються дипломами учасників 

змагань, крім того всі учасники зарубіжних команд нагороджуються 

дипломами. 

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
 

Витрати, пов'язані з організацією, проведенням змагань та нагородженням 

переможців несе комісія з гірського туризму ФСТУ за рахунок залучених 

коштів. 

Витрати, пов'язані з участю команд у спортивному поході (проїзд команди 

туди і назад, добові, харчування на маршруті тощо), а також з оформленням 

звітів про їх проходження здійснюються за рахунок організацій, що проводять 

походи, а також за рахунок залучених коштів спонсорів та самих учасників. 

 

http://www.mountain.net.ua/
mailto:tryte@ukr.net
http://www.mountain.net.ua/
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10. Терміни та порядок подачі заявок на участь у змаганнях 
 

10.1. Попередні заявки на участь команди у змаганнях надсилаються не 

пізніше 25 березня 2019 р. на електронну адресу оргкомітету вказану в п.10.4. 

10.2. Вимоги до звітів про походи кожної категорії складності, перелік 

матеріалів, які подаються в суддівську колегію, детальні умови суддівства тощо 

будуть повідомлені окремим інформаційним листом. 

10.3. До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений 

термін свою участь. 

10.4. Адреса та контактні телефони Оргкомітету змагань: 

095-421-04-05 або е-maіl: tryte@ukr.net  – Дябло Тетяна; 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання 

 

 

Регламент розглянутий та затверджений на засіданні ЦМКК 11.02.2019 р. 

mailto:tryte@ukr.net

