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 Головна суддівська колегія має право внести зміни до цих Попередніх Умов (далі - 

«Умов») в бік полегшення (відповідно до п.1.4.4. Правил змагань зі спортивного туризму). 

Суддівство змагань здійснюється згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного 

туризму (пішохідний туризм), затверджених Міністерством України у справах сім’ї, 

молоді та спорту 24.04.2008 р. (далі - «Правила») та Технічного регламенту проведення 

змагань з пішохідного туризму. Вимоги, щодо параметрів дистанції, подолання та 

послідовності проходження етапів, організації страховки, здійснюється відповідно до 

«Правил», «Технічного регламенту» та «Умов».  

 Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: ІСС, захисними касками з 

номерами учасників, формою, яка повинна закривати лікті і коліна.   

Скорочення 

ПС - пункт страховки 

ПСП – підвідні (відвідні) суддівські перила  

КС - командна страховка 

СС - суддівська страховка 

СП - суддівські перила 

к/п - командні перила 

ПКП – пункт кріплення поліспастних систем і 

перил 

ТО – точкова опора 

ЛО - лінійна опора 

ППС - проміжній пункт страховки                                             

  ПЗЧ - проміжний заданий час 

 

ЗСК - заглушений суддівський карабін 

с/с - самостраховка 

к.л. - контрольна лінія 

ЗЧ - заданий час 

ВД - вихідна ділянка 

ЦД - цільова ділянка 

ДП - ділянка перешкоди 

БЗ  - зона етапу безпечна 

НЗ - зона етапу небезпечна 

ОЛ - обмежувальна лінія 

ІСС - індивідуальна страхувальна система     

КЧ – контрольний час 

 

Дистанція «Крос-похід» командні змагання середня група 

 

1.  Клас дистанції    - ІІ (44,4 б) 

2.  Довжина    -   5,1 км. 

3.  Сумарний набір висоти    - 20 м 

4.  Кількість етапів - 8, з них з самонаведенням – 3. Спеціальних прийомів – 2. 

5.  Контрольний час на проходження дистанції – 2 год 30 хв. 

6.  Стартовий інтервал – 20 хв. 

7. Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії, отримує карту з 

нанесеною дистанцією та картку з графіком її проходження. 

8. Склад команди 6 чол. (не менше 2 дівчат) 

 

1. Навісна переправа, 2А, довжина 16 м. КЛ, ПСП, ПС (2 петлі) – на ВД. Суддівська 

мотузка – на ДП. КЛ, ПСП, ПС (петля) – на ЦД. Команда  організовує 

супроводжуючу мотузку. КЧ – 15 хв 

 

2. Орієнтування по лінії, 1А, довжина 1,0 км. Відмітка  компостером в картці. КЧ – 

15 хв 

 

 



3. Підйом по скельній ділянці, 2А, довжина 10 м, крутизна 75*. КЛ, ПС (2 петлі), 

СС – на ВД. 2 ППС – на ДП. ПС (2 петлі) – на ЦД. Перший піднімається без 

вантажу з нижньою КС і СС. Решта з верхньою КС. 

4. Спуск по вертикальних перилах, 2А, довжина 9 м, крутизна 90*. ПС (ЗСК, 

петля) – на ВД. СП – на ДП. ПС (2 петлі) , БЗ – на ЦД. Команда  організовує КС. 

Єтапи 3, 4  проходяться без втрати страховки. КЧ на проходження етапів 3, 4 – 18 

хв. 

 

5. Переправа по колоді через яр, 2А, довжина 14 м. КЛ, ПС (2 петлі), ПКП (дерево) 

– на ВД. Колода укладена суддями. Є можливість для організації маятника. КЛ, 

ПКП (дерево) – на ЦД. Команда наводить перила і організовує супроводжуючу 

мотузку. КЧ – 10. 

 

6.  Переправа по мотузці з перилами, 1А, довжина 18 м. (Швидкісний етап). КЛ, 

ТО (петля) – на ВД. Верхні і нижні СП – на ДП. КЛ, ТО (петля) – на ЦД. Команда 

організовує супроводжуючу мотузку. КЧ – 10 хв. 

 

7. Спуск по схилу, 1А, довжина 15 м, крутизна 25*. КЛ, ПС (ЗСК) – на ВД. КЛ – на 

ЦД. КЧ – 6 хв 

 

8. Навісна переправа через річку, 2Б, довжина – 30 м. КЛ, ПКП (дерево) – на ВД. 

СП для переправи – на ДП. КЛ, ПКП (дерево) – на ЦД. Команда  організовує 

супроводжуючу мотузку. КЧ – 15 хв. 

 

9. Переправа на плавзасобах, 1А, довжина 50 м. 2 тримістні байдарки, рятувальні 

жилети – на ВД. КЛ на ЦД. КЧ – 5 хв. 

 

10. Орієнтування в заданому напрямку, 1А, довжина 1,5 км. Відмітка  - 

компостером в картці команди. КЧ – 20 хв. 

 

Результат команди визначається по найменшій сумі штрафів на всіх технічних та  етапах 

орієнтування та часу роботи на швидкісному етапі. 

 

Дистанція «Крос-похід» командні змагання старша група 

 

1.  Клас дистанції    - ІІІ (52,4 б.) 

2.  Довжина    -   5,1 км. 

3.  Сумарний набір висоти    - 20 м 

4.  Кількість етапів - 8, з них з самонаведенням – 6. Спеціальних прийомів – 2. 

5.  Контрольний час на проходження дистанції -  2 год 30 хв. 

6.  Стартовий інтервал – 20 хв. 

7. Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії, отримує карту з 

нанесеною дистанцією та картку з графіком її проходження. 

8. Склад команди – 6 чол (не менше 2 дівчат) 



 

1. Переправа по вірьовці з перилами, 2 Б, довжина 16 м. КЛ, ПСП, ПКП (дерево), 

ПС (2 петлі) – на ВД. Верхня суддівська мотузка – на ДП. КЛ, ПСП, ПКП (ЗСК), 

ПС (петля) – на ЦД. Команда наводить нижню (дозволяється одинарну) і 

організовує супроводжуючу мотузку. Перший переправляється по суддівській 

мотузці з КС як по навісній переправі через яр. КЧ – 15 хв 

 

2. Орієнтування по лінії, 1А, довжина 1,0 км. Відмітка  компостером в картці. КЧ – 

15 хв 

 

 

3. Підйом по скельній ділянці, 2Б, довжина 10 м, крутизна 75*. КЛ, ПС (2 петлі), 

СС – на ВД. 2 ППС – на ДП. ПС (2 петлі) – на ЦД. Перший піднімається без 

вантажу з нижньою КС і СС. Решта з верхньою КС. 

4. Спуск по вертикальних перилах, 2А, довжина 9 м, крутизна 90*. ПС (2 ЗСК, 

петля) – на ВД. ПС (2 петлі) , БЗ – на ЦД. Команда наводить спускові перила і 

організовує КС. 

Єтапи 3, 4  проходяться без втрати страховки. КЧ на проходження етапів 3, 4 – 18 

хв. 

 

5. Переправа по колоді через яр, 2А, довжина 14 м. КЛ, ПС (2 петлі), ПКП (дерево) 

– на ВД. Колода укладена суддями. Є можливість для організації маятника. КЛ, 

ПКП (дерево) – на ЦД. Команда наводить перила і організовує супроводжуючу 

мотузку. КЧ – 10. 

 

6.  Переправа по мотузці з перилами, 1А, довжина 18 м. (Швидкісний етап). КЛ, 

ТО (петля) – на ВД. Верхні і нижні СП – на ДП. КЛ, ТО (петля) – на ЦД. Команда 

організовує супроводжуючу мотузку. КЧ – 10 хв. 

 

7. Спуск по схилу, 1А, довжина 15 м, крутизна 25*. КЛ, ТО (ЗСК) – на ВД. КЛ – на 

ЦД. КЧ – 6 хв 

 

8. Навісна переправа через річку, 2Б, довжина – 30 м. КЛ, ПКП (дерево) – на ВД. 

СП для переправи – на ДП. КЛ, ПКП (дерево) – на ЦД. Команда  організовує 

супроводжуючу мотузку. КЧ – 15 хв. 

 

9. Переправа на плавзасобах, 1А, довжина 50 м. 2 тримістні байдарки, рятувальні 

жилети – на ВД. КЛ на ЦД. КЧ – 5 хв. 

 

10. Орієнтування в заданому напрямку, 1А, довжина 1,5 км. Відмітка  - 

компостером в картці команди. КЧ – 20 хв. 

 

Результат команди визначається по найменшій сумі штрафів на всіх технічних та  етапах 

орієнтування та часу роботи на швидкісному етапі. 

 


