
Вікові категорії учасників змагань

Правила спортивних 
змагань зі спортивного 

туризму

ЄСКУ. 
Спортивний туризм

Правила 
Міжнародної федерації 

спортивного туризму

Молодші юнаки та дівчата: 
8 – 15 років

Старші юнаки та дівчата: 
16 – 17 років

Дорослі (чоловіки та жінки):
18 років та старші

Ветерани (чоловіки та 
жінки):

50 років та старші

Юнаки молодші: 
10 – 15 років

Юнаки старші: 
16 – 18 років

Юніори: 
19 – 20 років

Дорослі: 
21 рік і старші

Ветерани – відсутні

Хлопчики, дівчатка:
8 – 12 років

Юнаки, дівчата:
13 – 16

Юніори, юніорки:
17 – 21

Студенти:
17 – 25

Чоловіки, жінки:
22 роки і старші

Ветерани:
Чоловіки – 45 і старші, 

жінки – 40 і старші



Можливі переходи між віковими категоріями

Змагання серед 
дорослих

Юнаки  старші

Юнаки  молодші

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Спортсмени старшої 
вікової категорії не 
мають права виступати 
в змаганнях молодших 
вікових категорій

ПРАВИЛА
За наявності окремого 
дозволу лікаря та 
відповідної підготовки 
юнаки молодші та 
старші можуть брати 
участь у змаганнях 
серед дорослих

ПРАВИЛА
Можуть виділятись окремі вікові підгрупи, що обумовлюється Регламентом (Положенням), також 
можуть встановлюватися вікові обмеження до мінімального або максимального віку спортсменів



Вимоги до віку та кваліфікації спортсменів в залежності від класу дистанції

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Мінімальний вік спортсменів в залежності від класу дистанції змагань:

Клас дистанції І ІІ ІІІ IV V VI

Мінімальний вік 
учасника

8 10 12 14 16 17

Вік спортсменів визначається за роком народження.  За спецдопуском медичного закладу до 
участі у змаганнях можуть бути допущені спортсмени, вік яких на рік менше встановленого

Клас дистанції І ІІ ІІІ IV V VI

Розряд зі спортивного 
туризму (не нижче)

б/р б/р ІІІ с.р.
(1 ю.р.)

ІІ с.р. І с.р. І с.р.

Для участі у командних змаганнях з дистанціями вище ІІ класу 30% спортсменів команди 
можуть мати розряд на одну ступінь нижче, ніж встановлено для дистанції даного класу



Кількісний та гендерний склад спортсменів команди

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Визначається Регламентом змагань  і становить:
- для командних змагань – 4–6 спортсменів;
- для змагань зв’язок – 2 спортсмени;
- для особистих змагань – 1 спортсмен.

Склад команди/зв’зки може бути чоловічим, жіночим або змішаним та визначається 
Регламентом.



Інші вимоги та можливості учасників

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
Жінки (дівчата) мають право змагатись у відповідних чоловічих групах, якщо це не 
заборонено Регламентом (Положенням) та обумовлено Умовами.

ПРАВИЛА
Спортсмени, які беруть участь у змаганнях, можуть одночасно бути тренерами та/або 
представниками команд, але не можуть бути суддями цих змагань.
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