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Запорізька обласна федерація спортивного туризму   
 Головна суддівська колегія 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

для учасників і суддів відкритого чемпіонату міста Запоріжжя  
зі спортивного гірського туризму  

 
 

Відповідно до Календарного плану змагань зі спортивного туризму міста 
Запоріжжя та Запорізької області на період з 01.01.2022 до 31.12.2022 року. 
Чемпіонат проводиться з 26 по 27 лютого у приміщенні Позашкільного 
навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та школярів» 
Запорізької міської ради Запорізької області. 

 
1. Змагання проводяться у відповідності з чинними: 

а) Правилами спортивних змагань зі спортивного туризму (розділи 1 та 3), 
затвердженими Мінмолодьспортом 15.04.2021 р. за № 11/5.3/21 (далі – Правила); 

б) «Технічним регламентом проведення спортивних змагань зі спортив- 
ного туризму (група спортивних дисциплін – «дистанція гірська»)», затвердже- 
ними Президією ФСТУ 21.10.2021 року (далі – Технічний регламент); 

в) «Положенням проведення відкритого чемпіонату міста Запоріжжя зі 
спортивного гірського туризму», 

г) умовами проведення змагань з видів «Рятувальні технічні прийоми» та 
«Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду); 

д) загальними умовами (далі – «Загальні умови»). 
 
2. Програма змагань – відповідно до п. 4. Положення. 

 
3. Під час проходження комісії з допуску учасників команди здають в ГСК стар- 
товий внесок – в розмірі 50 грн. з одного учасника змагань. 

 
4. Судді повинні екіпіровані для роботи на дистанціях (мати каску, ІСС, 
самостраховки, спускові пристрої та не менше 2-х карабінів). 

 
5. Всі учасники змагань на період їх проведення (з 26 по 27 лютого ц.р.) відпо- 
відно до Положення повинні бути застраховані від нещасного випадку, договір 
страхування повинен передбачати участь у спортивних змаганнях. 

 

6. Інші умови участі в змаганнях – відповідно до Положення. 
 
7. Додаткова інформація: 

 
7.1. Змагання проводяться у приміщенні Позашкільного навчального закладу 
«Комунарський районний центр молоді та школярів» Запорізької міської ради 
Запорізької області. 
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7.2. Проїзд від автовокзалу до місця змагань тролейбусом або маршруткою до 
зупинки «Південний ринок» (одна зупинка в напрямку Космічного району) далі 
орієнтир ресторан «Венеція», від нього спускається вниз вулиця Тополіна, по 
ній треба дійти до перехрестя вул. Тополіна і вул. Степова, повернути направо 
и пройти 50 м. Від залізничного вокзалу треба перейти через підземний перехід 
в зворотному напрямку від ж/д вокзалу, пройти вздовж до вулиці Тополіна 
(орієнтир магазин «Башня») від нього вгору по вул. Тополіна піднятися до 
перехрестя вул. Тополіна і вул. Степова, звернути ліворуч і пройти ще 50 м. 
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Контактний телефон з організаційних питань: 097-49-69-985 – Хомякова 
Олена Миколаївна,  e-mail elenahomjakova@i.ua 

mailto:elenahomjakova@i.ua

