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Положення 

заключного етапу чемпіонату України з туристських спортивних походів 

(дорослі, юніори, юнаки) (суддівство звітів). ІІІ-IV ранг 

  

1. Цілі та завдання заходу 

Заключний етап чемпіонату України з туристських спортивних походів, 

(дорослі, юніори, юнаки) (суддівство звітів), (далі – чемпіонат України), 

проводиться з метою: 

визначення переможців чемпіонату України з туристських спортивних 

походів (далі – маршрут), який проводився протягом 2020 року без обмеження 

географічних районів здійснення маршрутів;  

визначення найсильніших туристських спортивних груп України в різних 

видах спортивного туризму і різних категоріях складності. 

2. Строки і місце проведення заходу 

Чемпіонат України – здійснюється з 09 по 23 березня 2021 року. 

Суддівство звітів суддями здійснюється індивідуально, обговорення питань 

щодо остаточної оцінки здійснених командами маршрутів та затвердження 

підсумків змагань проводиться в online режимі на платформі сервісу ZOOM.  

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

Керівництво проведенням змагань здійснюють Міністерство молоді та 

спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерація спортивного туризму 

України (далі – Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 

України покладається на головну суддівську колегію (ГСК), яка рекомендована 

Федерацією і затверджується наказом Мінсолодьспорту. Склад суддівської 

колегії формується ГСК і затверджується Центральною маршрутно-

кваліфікаційною комісією  

4. Учасники заходу 

До участі у чемпіонаті України допускаються туристські спортивні групи 

(далі – команди) АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, які здійснили 

маршрути у 2020 роцi. Також до участі у чемпіонаті України допускаються 

команди, які здійснили маршрути у 2019 році, термін звітування для яких був 

зазначений на 2020 рік і які не брали участь у заключному етапі чемпіонату 

України 2019 року та команди, які здійснили маршрути у 2018 та 2019 роках і 
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по яким у відповідні роки не проводились змагання. Кількість команд від 

регіонів для маршрутів ІІІ, IV, V, VI категорії складності не обмежується. До 

складу команд можуть бути включені представники інших регіонів, 

спортсмени-іноземці. Кількість команд від регіонів для маршрутів І та ІІ 

категорії складності  обмежується 3 командами. 

Склад команди необмежений відповідно до Правил спортивних змагань зі 

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

жіночим або змішаним.  

Вікові категорії учасників змагань відповідно до Правил в частині 

загальних вимог до складу туристської групи (команди) та віку учасників і 

керівників походу в залежності від категорії складності маршруту. 

5. Характер заходу  

Змагання командні, проводяться відповідно до Правил окремо по кожному 

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

гірського, лижного та пішохідного на маршрутах І, ІІ, ІІІ, IV, V та VI 

категоріям складності з окремим заліком по кожному з них. Для кожного виду 

програми встановлений кворум учасників чемпіонату – не менше 3 команд і не 

менше двох регіонів. За рішенням ГСК з метою забезпечення кворуму можливе 

об’єднання маршрутів різної категорії складності в одну дистанцію. 

Оцінювання проходження маршрутів та підведення підсумків 

здійснюється за Методикою суддівства змагань зі спортивного туризму (група 

спортивних дисциплін «маршрут»), затвердженою Президією ФСТУ і 

опублікованій на сайті ФСТУ Методика 2018 

Звітні матеріали в електронній формі надсилаються на електронну адресу 

головного судді з виду туризму керівником походу або організацією, що 

здійснила маршрут до 05 березня 2021 року включно. Відповідні електронні 

адреси для надсилання звітів розміщуються на сайті ЦМКК. 

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, які діють в Україні. Форма 

звітування для маршрутів I, II та III категорії складності оговорюється Умовами 

суддівської колегії з виду спортивного туризму, які розміщуються на сайті 

ЦМКК. 

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

– електронна копія іменної заявки на участь у чемпіонаті України. 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray1mZWRlcmFjaWktc3BvcnRpdm5vZ28tdHVyaXptYS11a3JhaW55fGd4OjE3MjIxOGQ3ZTNhZTY1NWY&urp=gmail_link
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6. Програма проведення змагань 

Чемпіонат України (суддівство звітів) здійснюється дистанційно з 09 по 23 

березня 2021 року.  

З 09 по 18 березня - ознайомлення суддівською колегією із звітними 

матеріалами, що надійшли до чемпіонату України. Оцінювання суддями 

кожного звіту та оформлення суддівського протоколу.  

18 березня 2021 р. до 20:00 – приймання суддівських протоколів 

суддівськими колегіями з видів спортивного туризму. Протоколи, що надійшли 

пізніше цього терміну, не розглядаються.  
19 березня on-line засідання ГСК для підведення підсумків.  
20 березня – завершення змагань. Оформлення попередніх підсумкових 

результатів. Розміщення попередніх підсумкових результатів суддівства на 
сайті ЦМКК  www.cmkk.com.ua до 23:00. 

21 березня: 
до 18:00 – приймання ГСК протестів на електронну пошту 

mdegtyar@ukr.net, Morenko12@gmail.com.  
Протести оформлюються відповідно до п.2.8. Правил. 

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

надійшли. 

20:00 – 21:00 Затвердження підсумків змагань. Оформлення суддівської 

документації. 
22 березня до 12:00 розміщення підсумкових результатів змагань на сайті 

ЦМКК  www.cmkk.com.ua. 
23 березня – оформлення звітної документації для Мінмолодьспорту, 

розміщення Протоколів змагань (розрядних) на сайті ЦМКК. 
Наведена програма може бути скорегована рішенням ГСК в залежності від 

умов, які виникають під час проведення змагань. 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів  

Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, набраних 

командою, відповідно до Методики 2018. 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 суддівської колегії чемпіонату 

України відповідної програми змагань. 

Команди, які посіли 1, 2, 3 місце у чемпіонаті України окремо за видом 

туризму та категорією складності маршруту нагороджуються дипломами 

ФСТУ, а учасники грамотами та медалями відповідних ступенів. 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

 Витрати на організацію та проведення чемпіонату України (нагородження 

переможців, канцелярські та поштові витрати) здійснюються за рахунок 

реєстраційного внеску за участь у змаганнях в сумі 25 грн з кожного учасника 

команди-учасниці змагань.  

http://www.cmkk.com.ua/
mailto:mdegtyar@ukr.net
mailto:Morenko12@gmail.com
http://www.cmkk.com.ua/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y21ray5jb20udWF8Y21ray1mZWRlcmFjaWktc3BvcnRpdm5vZ28tdHVyaXptYS11a3JhaW55fGd4OjE3MjIxOGQ3ZTNhZTY1NWY&urp=gmail_link
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 Оплата реєстраційного внеску здійснюється на розрахунковий рахунок 

ФСТУ в Ощадбанку:  
р/р - UA 69 322669 00000 26009300258545 

Код ЄДРПОУ - 25957970 

МФО банку - 322669 

банк - "Ощадбанк" 

Одержувач - ФСТУ 

Призначення платежу: "Благодійна допомога на уставну діяльність – 

змагання з маршрутів, прізвище керівника походу". Копія чеку направляється 

головному судді з виду туризму. 

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 головного 

судді змагань Morenko12@gmail.com та головному судді з виду туризму. З 

організаційних питань звертатися до головного судді змагань (097 5246452) та 

голови ЦМКК Дегтяря Михайла Андрійовича  (097 455 56 58). 

 Для участі у змаганнях до мандатної комісії не пізніше 05 березня 

2021 року подаються іменні заявки (форма іменної заявки додається), завірені 

печаткою та підписом керівництва структурного підрозділу органів виконавчої 

влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя. Скан іменної заявки надсилається голові мандатної комісії 

pitcyk@ukr.net. Паперова іменна заявка з мокрими печатками і підписами 

надсилається Новою поштою на ім’я відповідальної особи ФСТУ (м. Ірпінь, 

відділення №4, Сичова Н. П. 097 349-64-54). 

 

 

Це Положення є офіційним викликом на змагання. 

 

 

Затверджено на засіданні ЦМКК 11.01.2021 року 

mailto:Morenko12@gmail.com
mailto:pitcyk@ukr.net


ІМЕННА ЗАЯВКА 
 

на участь у заключному етапі чемпіонату України зі спортивного туризму - туристські спортивні походи (дорослі. юніори, юнаки) 
(суддівство звітів) ІІІ ранг,  
команди _______________________________________________ 
     назва регіону, який представляє команда 
Місце проведення: м. Київ 
Термін проведення: 09 – 23 березня 2021 р. 
Вид туризму – _______________________ 
Категорія складності маршруту - ______________________  Район здійснення маршруту - ________________________________ 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Дата, народження 
Спортивне 

звання, 
розряд 

Регіон (АР Крим, 
область, міста Київ та 

Севастополь) 
Назва ФСТ, СК Тренер 

1. Іванов Іван Іванович 00.00.1900 І Запорізька область 
КФВС МОНУ, 
Гірський  клуб 
«Підйом» 

Іванов I.І. 

       
       
       
       
       
       

 

 
Керівник групи   ______________________________ ПІБ 
       підпис 

 
Голова територіального підрозділу ФСТУ  ______________________________ ПІБ 
             підпис 

МП        «          » __________ 2021 р. 
 
Керівник структурного підрозділу органів виконавчої влади з питань ФКіС______________________________ПІБ 
                  підпис 

МП        «          » __________ 2021 р. 
 


