
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__ р.         Київ          № __________

Про проведення чемпіонату України 
зі спортивного туризму – туристські 
спортивні походи (дорослі, юніори, 
юнаки), III-IV ранг 

Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих          
та спортивних заходів України на 2021 рік, затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від 28.12.2020 № 2821 (зі змінами), регламенту проведення 
чемпіонату України зі спортивного туризму – туристські спортивні походи 
(дорослі, юніори, юнаки), III-IV ранг від 18.01.2021 № 40/5.3/21 (зі змінами)         
та з урахуванням листів Федерації спортивного туризму України від 25.01.2021 
№ 10 та від 27.01.2021 № 12  

НАКАЗУЮ:

1. Провести чемпіонат України зі спортивного туризму – туристські 
спортивні походи (дорослі, юніори, юнаки), III-IV ранг (далі – змагання) з лютого        
по грудень 2021 року, з роз'їздами.

2. Визначити головним суддею змагання Моренка Сергія Сергійовича.
3. Визначити керівника відповідного туристського спортивного походу 

відповідальною особою за дотримання учасниками відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на департамент фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту.

Заступник Міністра                   Матвій БІДНИЙ



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра 
молоді та спорту України

________________ Матвій БІДНИЙ

"_____"__________ 2021 р.

Зміни до регламенту від 18.01.2021 № 40/5.3/21
проведення чемпіонату України зі спортивного туризму – туристські 

спортивні походи (дорослі, юніори, юнаки), III-IV ранг 

Розділ 2 викласти у такій редакції:

2. Строки і місце проведення заходу
Чемпіонат України проводиться з лютого по грудень 2021 року без 

обмеження географічних районів здійснення туристських спортивних походів 
(далі – маршрут), у тому числі в інших країнах світу (з роз’їздами).

Начальник відділу масового спорту                                   Артем ОРІШЕВСЬКИЙ

Віцепрезидентка Федерації
спортивного туризму України

_______________ Надія СИЧОВА 

"______"                          2021 р



ЗАТВЕРДЖУЮ  

Перший заступник Міністра  

молоді та спорту України 

______________ Сергій СИМОНОВ 

"_____" __________ 2021 р. 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення чемпіонату України зі спортивного туризму – туристські спортивні 

походи (дорослі, юніори, юнаки), III-IV ранг 

  

1. Цілі та завдання заходу 

Чемпіонат України зі спортивного туризму – туристські спортивні походи 

(дорослі, юніори, юнаки), III-IV ранг (далі – чемпіонат України) проводиться     

з метою: 

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

подальшого розвитку, популяризації та пропаганди спортивного туризму   

в Україні;  

підвищення рівня майстерності спортсменів; 

відбору сильніших туристських спортивних груп (далі – команд) для 

участі в міжнародних змаганнях. 

2. Строки і місце проведення заходу 

Чемпіонат України проводиться з січня по грудень 2021 року без 

обмеження географічних районів здійснення туристських спортивних походів 

(далі – маршрут), у тому числі в інших країнах світу (з роз’їздами). 

3. Організація та керівництво проведенням заходу 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді та 

спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерацією спортивного туризму 

України (далі – Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 

України покладається на структурні підрозділи з питань фізичної культури та 

спорту АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, територіальні 

маршрутно-кваліфікаційні комісії (далі – територіальна суддівська колегія) та 

на центральну маршрутно-кваліфікаційну комісію (далі – головна суддівська 

колегія), яка рекомендована Федерацією і затверджується Мінмолодьспортом. 

Відповідальною особою за дотримання учасниками відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів є керівник відповідного туристського 

спортивного походу. 

 

Nana
Друкарська машинка
№40/5.3/21 від 18.01.2021 р.
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4. Учасники заходу 

До участі у чемпіонаті України допускаються команди АР Крим, областей, 

міст Києва і Севастополя. Кількість команд від територій не обмежена, до їх 

складу можуть бути включені представники інших областей.  

Вікові категорії учасників змагань:  

дорослі: 21 рік і старші; 

юніори: 19 – 20 років; 

юнаки старші: 16 – 18 років; 

юнаки молодші: 10 – 15 років. 

Рівень допуску до змагань за класифікацією: 

дорослі – не нижче І розряду; 

юніори – не нижче ІІ розряду; 

юнаки старші – не нижче ІІІ розряду; 

юнаки молодші – не нижче ІІ юнацького розряду. 

Форма одягу учасників змагань спортивна відповідно до Правил 

спортивних змагань зі спортивного туризму (далі – Правила).  

5. Характер заходу  

Змагання командні, проводяться відповідно до Правил окремо для 

кожного виду спортивного туризму та категорії складності маршруту.  

Стартом команди вважається момент виходу команди на маршрут,              

а фінішом – момент завершення маршруту.  

6. Програма проведення змагань 

Чемпіонат України проводиться окремо для кожного з видів спортивного 

туризму: автомото, велосипедного, вітрильного, водного, гірського, лижного, 

пішохідного, спелеологічного та комбінованого. Змагання проводяться для 

маршрутів І, ІІ, ІІІ, ІV, V та VI категорій складності. Команди, які беруть участь                  

у чемпіонаті України, здійснюють маршрути відповідно до заявок. До заліку 

приймаються маршрути, звіти яких затверджені відповідними територіальними 

суддівськими колегіями чи головною суддівською колегією. 

Допускається проведення змагань за умови, що в спортивних змаганнях 

братимуть участь не менше 5 спортсменів у кожній спортивній дисципліні або 

не менше 3 команд-учасниць.  

Заключний етап чемпіонату України (суддівство звітів за 2021 рік) 

проводиться у 2022 році за окремим спортивним заходом. 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Змагання проводяться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 року № 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" та постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження 
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протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". 

На час здійснення маршруту дотримання вимог заходів безпеки 

покладається на керівників маршруту та учасників. Під час здійснення 

маршруту кожний учасник самостійно приймає необхідні заходи безпеки та 

несе повну відповідальність за свої дії. Невиконання вимог заходів безпеки під 

час змагань тягне за собою відповідальність у тому числі відсторонення           

від змагань та спортивну дискваліфікацію. 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів  

Результатом суддівства є затвердження звіту про виконання встановлених 

нормативів зі спортивного туризму для відповідної категорії складності 

маршруту у відповідному виді туризму відповідно до Правил і видачі 

учасникам довідки про залік туристського спортивного походу встановленого 

зразка.  

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення чемпіонату України здійснюються 

за рахунок Федерації та інших позабюджетних коштів, використання яких не 

суперечить законодавству України. 

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі 

спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду та добових під час переїзду 

учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення 

змагання, харчування та проживання.  

10. Терміни та порядок подання заявок  

Попередні заявки (маршрутні документи) на участь команди у чемпіонаті 

України подаються до територіальної суддівської колегії, яка має відповідні 

повноваження, не пізніше ніж за 5 днів до початку здійснення маршруту.  

Умови участі у змаганнях передбачають:  
подачу командою до територіальної суддівської колегії, яка має відповідні 

повноваження, заявку на участь у змаганнях – маршрутні документи 
встановленого зразку відповідно до вимог Правил, копії паспортів, свідоцтв 
про народження;  

допуск команд на маршрут – зареєстровані маршрутні документи зі 
штампом територіальної суддівської колегії;  

проходження командами заявлених маршрутів;  
оцінку територіальною суддівською колегією маршруту на підставі 

наданих звітів про здійснений маршрут та зарахування спортивних результатів 
команди – видача територіальною суддівською колегією учасникам та 
керівнику маршруту довідки про залік туристського спортивного походу 
встановленого зразка. 

Участь у чемпіонаті України здійснюється тільки за наявності страхового 

полісу, дійсного на термін здійснення маршруту та у дорозі, який надається 

територіальній суддівській колегії на кожного учасника команди. Кожен 
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учасник маршруту повинен мати довідку про стан здоров’я, підписану лікарем, 

яка є підставою для допуску до змагань та довідку з результатами експрес-

тестування на визначення антигену до вірусу COVID – 19, на офіційному 

бланку завіреному печаткою.  
По мірі випуску команд на маршрути територіальні суддівські колегії  

надсилають відомості про маршрут та кількісний склад учасників змагань на 
сайт головної суддівської колегії: www.cmkk.com.ua.  

   

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 

 

 
 

Начальник відділу масового спорту                                   Артем ОРІШЕВСЬКИЙ 

 

 

 

Віцепрезидентка Федерації 

спортивного туризму України 

 

_______________ Надія СИЧОВА  
 

"______"                          2021 р 
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