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    15.07.2021 № 203 Директорам обласних, Київського 
міського центрів національно-
патріотичного виховання, туризму і 
краєзнавства учнівської молоді, 
станцій юних туристів 

 
Про проведення Чемпіонату України  
серед юнаків з гірського туризму 
  

На виконання пункту 233 Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН 
затвердженого наказом МОН від 24.11.2020 №1452, відповідно до Положення 
про Чемпіонати України з видів спортивного туризму, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.05.2012 р. № 642, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.06.2012 р. за № 992/21304, з 
урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 
№ 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2” із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 
лютого 2021 р. № 83 та постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 
2021 р. № 104, з 10 по 13 вересня 2021 року в м. Запоріжжя на території 
о. Хортиця буде проведено 4-й Чемпіонат України серед юнаків з гірського 
туризму (далі - Чемпіонат).  

Змагання проводяться Українським державним центром національно-
патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі – 
УДЦНПВКТУМ) спільно з Комунальним закладом «Запорізький обласний 
центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій серед учнівської молоді» 
Запорізької обласної ради.  

Звертаємо увагу, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації та 
посилення карантинних обмежень в країні в цілому та/або в Запорізькій області 
захід може бути скасований. 

До участі у заході запрошуються команди закладів освіти областей та міста 
Києва у складі 9 осіб (6 учасників, з яких не менше однієї осіб протилежної 
статі, 1 тренер, 1 представник команди та 1 суддя). Витрати на відрядження 
команд здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Заїзд учасників – 10 вересня 2021 року до 13.00 год. Від’їзд учасників –
13 вересня 2021 року після 11.00 год. 

Підтвердження про участь необхідно подати до 27 серпня 2021 року на 
електронні адреси відділу спортивного туризму УДЦНПВКТУМ 

Міністерство освіти і науки України 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР  
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ,  



(juntur_sport@ukr.net) та Комунальним закладом «Запорізький обласний центр 
туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій серед учнівської молоді» 
Запорізької обласної ради (tur_zoctkum@ukr.net). Додаткова інформація за 
телефонами: у м. Києві (044) 238-06-67 (Наровлянський Олександр Данилович) 
та в Запоріжжі 097 687-35-84 (Бебешко Світлана Яківна), 097 395-29-92 
(Доценко Анна Володимирівна).   

Витрати пов’язані з участю в чемпіонаті, здійснюються за рахунок 
сторони, яка відряджає. 

Додаток: на 2 арк. 
 

          
 

 
 

 

 

 
Директор                                                                     

 
 
      Сергій  НЕДІЛЬКО   
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Додаток 
 до листа від 15.07.2021 № 203       

 
Умови проведення 

4-го Чемпіонату України зі спортивного туризму – гірський туризм 
(юнаки)  

 

1. Мета та завдання 
4-й Чемпіонат України серед юнаків з гірського туризму проводиться з 

метою популяризації серед учнівської молоді спортивного туризму, пропаганди 
різноманітних форм і засобів здорового способу життя. 

Основними завданнями є: 
- патріотичне виховання молоді, підготовка до служби в Збройних Силах 

України; 
- підвищення рівня туристсько-спортивної майстерності юних туристів 

України; 
- відпрацювання навичок забезпечення безпечних умов проведення 

змагань; 
-  обмін досвідом підготовки команд до змагань різного рівня складності; 
 - визначення найсильніших команд та окремих туристів-спортсменів. 
 

2. Керівництво Чемпіонату 
Загальне керівництво Чемпіонатом здійснюється Українським державним 

центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді (далі – УДЦНПВКТУМ) та Департаментом освіти і науки 
Запорізької облдержадміністрації. Безпосередня відповідальність за підготовку 
та проведення змагань покладається на Комунальний заклад «Запорізький 
обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій серед учнівської 
молоді» Запорізької обласної ради та Головну суддівську колегію. 

 

3.Місце та час проведення Чемпіонату 
Чемпіонат проводиться з 10 по 13 вересня 2021 року на о. Хортиця 

м. Запоріжжя Запорізької області. 
 

4. Учасники Чемпіонату 
До участі у Чемпіонаті допускається юнаки 2004 – 2006 року народження. 
Склад команди – 9 осіб (6 учасників, з них не менше 1 особи протилежної 

статі, 1 тренер, 1 представник 1 суддя). 
Від областей, міста Києва, УДЦНПВКТУМ допускається по одній 

команді.  
За попереднім погодженням з УДЦНПВКТУМ та головною суддівською 

колегією з урахуванням організаційних можливостей до змагань можуть бути 
допущені додаткові команди областей, міст, районів, окремих навчальних 
закладів.  

Відповідальність за життя та здоров’я  учасників покладається на тренера-
представника команди.  

 

5. Програма Чемпіонату 
 До програми Чемпіонату включені змагання на дистанціях: 

«Гірські перешкоди» (особисто-командні змагання) – дистанція III  класу; 



«Рятувально-технічні прийоми» (командні змагання) – дистанція III 
класу. 

Склад команди на дистанціях «Рятувально-технічні прийоми» (командні 
змагання) – 4 особи, з них не менше 1 особи протилежної статі. 

 

6. Документація та строки її подання 
У день заїзду керівник команди подає до мандатної комісії такі документи: 
іменну заявку команди, завірену організацією, що направляє команду, 

департаментом (управлінням) освіти і науки обласної, Київської міської 
державних адміністрацій та департаментом (управлінням) молоді та спорту  
обласної, Київської міської державних адміністрацій а також лікарсько-
фізкультурним диспансером; 

документи, що посвідчують особу учасників (паспорт громадянина 
України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон); 

кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про присвоєння 
спортивного розряду; 

страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддю від команди, 
дійсні на час проведення Чемпіонату. Умови страхування повинні передбачати 
страхові виплати в разі настання нещасних випадків під час занять спортом, участі 
в змаганнях; 

довідки про результат експрес-тестування на визначення антигену до 
вірусу COVID-19 (зроблений не пізніше ніж за 1 день до дня проведення 
змагань). 

 

7. Умови прийому та розміщення команд 
Команди розміщуються в польових умовах на території Національного 

заповідника «Хортиця» (додаткова інформація про умови розміщення буде 
повідомлена командам, що підтвердять свою участь у Чемпіонаті). Команди 
повинні мати особисте та командне спорядження для проходження дистанцій, 
що забезпечує безпеку учасників (включаючи каски) та для проживання в 
польових умовах. 

 

8. Підведення підсумків 
Підведення підсумків на окремих дистанціях згідно діючих Правил. 

Інформація про підведення підсумків в окремих видах програми буде викладена 
в умовах проходження дистанцій.  

Результат команди на дистанції «Гірські перешкоди» (особисто-командні 
змагання) в командному заліку визначається за сумою чотирьох кращих 
результатів, включаючи результат не менше однієї особи протилежної статі. 

Переможці Чемпіонату визначаються за найменшою сумою місць на двох 
дистанціях. За рівності цього показника перевагу отримує команда, що посіла 
краще місце на дистанції «Рятувально-технічні прийоми». 

 

9. Нагородження переможців 
Команди, що посіли I – III місця в загальнокомандному заліку та в 

окремих видах програми Чемпіонату, нагороджуються, кубками та дипломами. 
Учасники команд, що посіли I – III місця на окремих дистанціях та в 

загальнокомандному заліку Чемпіонату нагороджуються медалями та 
дипломами. 



Тренери команд, що посіли I – III місця у загальнокомандному заліку та 
в окремих видах  програми чемпіонату, нагороджуються медалями та 
дипломами. 

.   
 
 


