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4. Учасники змагань 
 

До участі у Чемпіонаті з СП допускаються туристські спортивні групи (далі 

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

туристських спортивних клубів, центрів туризму і краєзнавства учнівської 

молоді. Кількість команд від регіонів не обмежується. 

До складу команд, що беруть участь у Чемпіонаті з СП, входять учасники та 

керівники СП, які мають необхідну спортивну кваліфікацію, необхідний 

спортивний туристський досвід, а також відповідають іншим вимогам, 

обумовленим Правилами змагань зі спортивного туризму, затверджених наказом 

Мінсім’ямолодьспорту України від 24.04.2008 р (далі – Правила). Склад команди 

може бути чоловічим, жіночим або змішаним. Вік учасників змагань – дорослі.  

 

5. Характер заходу  

 

Чемпіонат з СП – командні змагання й проводяться відповідно до Правил 

для виконання вимог нормативів зі спортивного туризму. Змагання проводяться з 

роздільним стартом команд. Стартом команди вважається момент виходу 

команди на маршрут, а фінішем - момент завершення маршруту.  
 

6. Програма проведення змагань 
 

Чемпіонат з СП проводиться серед команд, що здійснюють СП VІ, V та ІV 

категорії складності (далі к.с.) з авто-мото, велосипедного, вітрильного, водного, 

гірського, лижного, пішохідного та спелеологічного туризму по діючий 

класифікації у відповідності до Правил. 

 Проведення змагань передбачає: подачу командами в територіальну 

суддівську колегію – МКК, яка має відповідні повноваження, заявку на участь у 

змаганнях (маршрутна книжка встановленого зразку); допуск команд на маршрут 

– до участі у змаганнях (зареєстрована маршрутна книжка зі штампом МКК); 

проходження командами заявлених маршрутів; підготовку командами звітної 

документації; оцінка суддівською колегією – МКК на підставі наданих звітів 

здійсненого СП й зарахування спортивних результатів команди (видача 

суддівською колегією учасникам та керівнику СП довідки про залік СП 

встановленого зразку). 

Заключний етап суддівства – суддівство звітів та підведення підсумків 

здійснюється відповідно до Правил. 
 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 
 

У змаганнях з СП забезпечення безпеки покладається на керівників та самих 

учасників. Під час здійснення СП кожний учасник самостійно приймає необхідні 

засоби безпеки й несе повну відповідальність за свої дії. Невиконання вимог по 

забезпеченню безпеки під час здійснення СП тягне за собою відповідальність аж 

до відсторонення від змагань та спортивної дискваліфікації.  

Участь у змаганнях з СП здійснюється тільки за наявності договору про 

страхування від нещасних випадків життя і здоров’я, котрий видається до МКК. 




