
Попередні Умови проходження дистанцій  
54 відкритого Чемпіонату області з пішохідного туризму 

 
Оргкомітет спільно з Головною суддівською колегією мають 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 Правилами змагань зі 
спортивного туризму (пішохідний туризм), затверджених Міністерством України у справах сім’ї, 
молоді та спорту 24.04.2008 р. (далі - «Правила») та Настанов з проведення змагань з 
пішохідного туризму, затверджених рішенням виконкому Федерації спортивного туризму 
України 11.04.2015 р. (далі - «Настанови»). Вимоги, щодо параметрів дистанції, подолання та 
послідовності проходження етапів, організації страховки, здійснюється відповідно до 
«Правил», «Настанов» та «Умов». Інформація з «Правил» та «Настанов» на якій ГСК вважає 
за необхідне акцентувати увагу представників та учасників додатково зазначена  в «Умовах». 

Додаткова інформація 
1. Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: ІСС, захисними касками з номерами 

учасників, формою, яка повинна закривати лікті і коліна; (вимоги 3.13.48.12 - 3.13.4.17 – 
«Правил»).  

2. При закінченні ПЗЧ, ЗЧ наявність штрафу за п.п. 6.20.1, 6.40.1 «Настанов» 
фіксується, якщо учасник не подолав (не пройшов) етап. Подоланням (проходженням) етапу 
учасником вважається закінчення руху на етапі (п. 2.2.2 розділу 2 «Настанов»). 

3. При закінченні ПЗЧ, ЗЧ спорядження вважається втраченим на етапі, якщо: а) воно 
не перетнуло к.л. на ЦД; б) воно не визволене з суддівського обладнання на ВД, якщо етап не 
обладнаний к.л. на ЦД. 

Скорочення 
ПС - пункт страховки 
ПСП - подвійні суддівські перила самостраховки 
КС - командна страховка 
СС - суддівська страховка 
СП - суддівські перила 
КП - командні перила 
ПО - поліспастова опора 
ВО - вантажна опора 
ЛО - локальна 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     
 

Дистанції «Смуга перешкод» особисто-командні змагання 
ІІІ клас дистанції 

1.  Клас дистанції    -ІІІ (66.6 б.) 
2.  Довжина    -   до 300 м. 
3.  Сумарний перепад висот   0.8 б - 8 м 
4.  Кількість етапів 9, з них з самонаведенням – 7, спецзавдання. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 ПЗЧ-1 – 05.00-06.00; ПЗЧ-2 – 09.00-10.00; ЗЧ –20.00-25.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 5-6 хв. 
7.  Учасник прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 
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1.В’язання вузлів (1А, 2,0 б.). Виносний етап. Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни,  опора труба. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Настанов за 

призначенням. ЗЧ-1 – 2.00 

СТАРТ 
2.Жердини (1Б, 6,0 б.). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: жердина та 6 опор – 
на ДП; к.л. – на ВД та  ЦД  
3. Горизонтальний маятник (1Б, 6,0 б.). Довжина етапу – до 10 м. Обладнання: ВО (ЗСК), 
к.л. – на ВД; СП та СС у вигляді фала – на ДП; к.л. – на ЦД. Учасник рухається ногами по СП 
за допомогою бокового маятника (дозволяється використання допоміжної мотузки) та СС. 
4.Підйом по схилу (1,8 б.). Довжина – до 25 м. Крутизна схилу – до 40°. Обладнання: к.л. – 
на ВД та ЦД; СП – на ДП. 
5. Траверс схилу (1Б, 4,8 б.). Довжина – до 20 м. Обладнання : ВО(ЗСК), к.л. – на ВД; 3 
ППС (карабіни автомати) – на ДП; к.л. – на ЦД. Учасник рухається з 
самовипускомстрахувальної мотузки за допомогою схоплюючого вузла(виконує роль СС). 
ПЗЧ 1 – 5.00-6.00.  
6.Переправа по колоді (2Б, 10,0 б.). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання етапу: колода 
довжиною до 10 м. на ДП; к.л., ПО (дерево) – на ВД та к.л., ПО(петля) – на ЦД. Учасник за 
допомогою човника перетягує кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, де її закріплює 
асистент і долає етап після наведення перильної мотузки. 
7.Переправа по вірьовці з перилами (2А, 6,4 б.). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання 
етапу: нижня суддівська мотузка – на ДП; к.л., ПО (дерево) – на ВД та к.л., ПО(петля) – на 
ЦД. Учасник за допомогою човника перетягує кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, де її 
закріплює асистент і долає етап після наведення перильної мотузки. ПЗЧ 2 – 9.00-10.00. 
8. Крутопохила переправа вгору (3А, 9,6 б). Довжина – до 20 м. Крутизна нахилу перил – 
300. Обладнання:  ПО(ЗСК), к.л.– на ВД; подвійні СП, СС – на ДП; ПСП, 3ПО (3 ЗСК)  – на 
ЦД. Перед початком роботи на етапі №8 учасник закріплює основну мотузку на умовному 
«потерпілому». Учасник наводить подвійні СП та долає етап. Після подолання етапу 
учасником СП розв’язує асистент від команди, в іншому випадку виставляється штраф 
«Вимушене порушення Умов».  
9. Підйом «потерпілого» за допомогою поліспасту (2Б, 9,6 б). Довжина – до 10 м. 
Крутизна – 900. Обладнання: «Потерпілийрюкзак вагою 15-20 кг. «Потерпілий» (рюкзак) 
обладнаний двома петлями та вусом – на ВД; 3 ПО (ЗСК) – на ЦД; Учасник піднявшись на 
верх організовує поліспаст та піднімає умовного «потерпілого». Постановка «потерпілого» 
на самостраховку в кінці обов’язкова. 
10. Спуск з «потерпілим» із само випуском (2Б, 9,6 б). Довжина – до 10 м. Крутизна – 
900. Обладнання: рюкзак вагою 15-20 кг. Обладнаний двома петлями та вусом – на ВД; 3 ПО 
(3 ЗСК) – на ВД; Учасник спускається з «потерпілим» на подвійній транспортній мотузці. ЗЧ-2 
– 20.00-25.00. 

 

ІІ клас дистанції 

1.  Клас дистанції    -ІІ (45.8 б.) 
2.  Довжина    -   до 200 м. 
3.  Сумарний перепад висот   0 б - 0 м 
4.  Кількість етапів 8, з них з самонаведенням – 6 (в тому числі частково), спецзавдання. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
Старша вікова група: ПЗЧ-1 – 5.00-6.00.; ПЗЧ-2 – 9.00-10.00; ЗЧ –12.00-14.00. 
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Середня вікова група: ПЗЧ-1 – 6.00-7.00.; ПЗЧ-2 – 10.00-11.00; ЗЧ –13.00-15.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 5-6 хв. 
7.  Учасник прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 
 

1.В’язання вузлів (1А, 2,0 б.). Виносний етап. Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни,  опора труба. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Настанов за 

призначенням. ЗЧ-1 – 2.00 

СТАРТ 
2.Жердини (1Б, 6,0 б.). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: жердина та 6 опор – 
на ДП; к.л. – на ВД та  ЦД  
3. Горизонтальний маятник (1Б, 6,0 б.). Довжина етапу – до 10 м. Обладнання: ВО (ЗСК), 
к.л. – на ВД; СП та СС у вигляді фала – на ДП; к.л. – на ЦД. Учасник рухається ногами по СП 
за допомогою бокового маятника (дозволяється використання допоміжної мотузки) та СС. 
4.Підйом по схилу (1,8 б.). Довжина – до 25 м. Крутизна схилу – до 40°. Обладнання: к.л. – 
на ВД та ЦД; СП – на ДП. 
5. Траверс схилу (1Б, 4,8 б.). Довжина – до 20 м. Обладнання : ВО(ЗСК), к.л. – на ВД; 3 
ППС (карабіни автомати) – на ДП; к.л. – на ЦД. Учасник рухається з самовипуском 
страхувальної мотузки за допомогою схоплюючого вузла(виконує роль СС). ПЗЧ 1.  
6.Переправа по колоді (2Б, 10,0 б.). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання етапу: колода 
довжиною до 10 м. на ДП; к.л., ПО (дерево) – на ВД та к.л., ПО(петля) – на ЦД. Учасник за 
допомогою човника перетягує кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, де її закріплює 
асистент і долає етап після наведення перильної мотузки. 
7.Переправа по вірьовці з перилами (2А, 6,4 б.). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання 
етапу: нижня суддівська мотузка – на ДП; к.л., ПО (дерево) – на ВД та к.л., ПО(петля) – на 
ЦД. Учасник за допомогою човника перетягує кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, де її 
закріплює асистент і долає етап після наведення перильної мотузки. ПЗЧ 2. 
8.Навісна переправа (4,0 б.). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання етапу: СП – на ДП; 
ЗСК, к.л. – на ВД та к.л. – на ЦД. Учасники долають етап по СП з організацією 
супроводження. 
9. Спуск по схилу (1Б, 4,8 б). Довжина – до 20 м. Обладнання: ВО (ЗСК), к.л. – на ВД; к.л. – 
на ЦД.  Учасники спускаються по КП з гальмівним пристроєм та с/с схоплюючим або 
технічним пристроєм, виконує функцію СС. ЗЧ. 

 

І клас дистанції 

1.  Клас дистанції    -І (23.4 б.) 
2.  Довжина    -   до 150 м. 
3.  Сумарний перепад висот   1.0 б - 10 м 
4.  Кількість етапів 8 (всі етапи наведені суддями),  спецзавдання 1. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
Старша вікова група: ПЗЧ-1 – 3-4 хв.; ЗЧ – 5-7 хв. 
Середня вікова група: ПЗЧ-1 – 5-6 хв.; ЗЧ – 7-10 хв. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 3-4 хв. 
7.  Учасник прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 
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1.В’язання вузлів (1А, 2,0 б.). Виносний етап. Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни,  опора труба. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Настанов за 

призначенням. ЗЧ-1 – 2.00 

СТАРТ 
2.Жердини (1Б, 6,0 б.). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: жердина та 6 опор – 
на ДП; к.л. – на ВД та  ЦД  
3. Горизонтальний маятник (4,0 б.). Довжина етапу – до 10 м. Обладнання: к.л. – на ВД та 
ЦД; СП, суддівська мотузка для бокового маятника та СС у вигляді фала – на ДП. Учасник 
рухається ногами по СП за допомогою бокового маятника та СС. 
4.Підйом по схилу (1,8 б.). Довжина – до 25 м. Крутизна схилу – до 40°. Обладнання: к.л. – 
на ВД та ЦД; СП – на ДП. 
5. Траверс схилу (1,8 б.). Довжина – до 20 м. Обладнання : к.л. – на ВД та ЦД; СП 
(горизонтальні та похилі) – на ДП. ПЗЧ 1.  
6.Переправа по колоді (1,8 б.). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання етапу: СП, колода 
довжиною до 10 м. на ДП; к.л. – на ВД та ЦД. 
7.Переправа по вірьовці з перилами (1,8 б.). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання 
етапу: нижня суддівська мотузка та СП – на ДП; к.л. – на ВД та ЦД.  
8.Навісна переправа (2,4 б.). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: подвійні СП – 
на ДП; к.л. – на ВД та ЦД. 
9. Спуск по схилу (1,8 б). Довжина – до 30 м. Обладнання: к.л.– на ВД та ЦД; СП – на ДП. 
Учасник спускається з гальмівним пристроєм та с/с схоплюючим або технічним пристроєм, 
виконує функцію СС. ЗЧ-2. 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається за сумою місць шести учасників з них не більше 
чотирьох чоловічих, з урахуванням коефіцієнтів (в залежності від кількості учасників в групах 
хлопці та дівчата). 

Результат учасника визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого 
результату  та подолання її учасником.  
 
Заступник головного судді з виду  
Особисто-командні змагання на дистанції  
«Смуга перешкод»                                                   Криворучко Анатолій Вікторович 
                                                                                     Моб. Тел.  068-7369667, 095-1843689 
 

 

Командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» (попередні умови) 

 

Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму 

(пішохідний туризм), затвердженими Міністерством України у справах сім’ї, молоді 

та спорту 24.04.2008 р. та  Настановами з проведення змагань з пішохідного 

туризму, затвердженими рішенням виконкому Федерації спортивного туризму 

України 11.04.2015 р. 

 

Скорочення 
ПС - пункт страховки 

ПСП - подвійні суддівські перила самостраховки 

ЗСК - заглушений суддівський карабін 

с/с - самостраховка 
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КС - командна страховка 

СС - суддівська страховка 

СП - суддівські перила 

КП - командні перила 

ПО - поліспастова опора 

ВО - вантажна опора 

ЛО - локальна опора 

ППС - проміжній пункт страховки                                              

  ПЗЧ - проміжний заданий час 

 

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     

 

1. Клас дистанції - І (27,5 бала) 2. Довжина – 130 м. 3. Перепад висот – 15 м. 

4. Кількість етапів – 5.                5. Склад команди 6 осіб (не менше 2 дівчат). 

Перелік етапів  

Етап 1 – Транспортування пасивного потерпілого на ношах  по пересіченій 

місцевості (1А) (Ноші, кінці основної мотузки суддівські. Травма – втрата 

свідомості) 

Довжина етапу – 50 м.              Оцінка  – 0,3 бали. 

Команда укладає, транспортує і знімає з нош умовно потерпілого – члена команди 

Етап 2 – Підйом по схилу (1Б)  

Довжина етапу – 20 м. Крутизна схилу – 45
о        

Оцінка – 8 балів  

Єтап виконаний двома нитками, тому для підйому  команда розділяється на дві 

групи в кількості в кожній не менше 2 осіб. 

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ВО (петля); по ділянці перешкоди (ДП) – 

3ППС(петля); ЦД – КЛ, ВО (дерево). Перші учасники можуть підніматись з 

вантажем. 

Етап 3 – Переправа по колоді через яр (2Б) 

Довжина етапу – менше 20 м.       Оцінка  – 10 балів.  

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ЛО (петля), ПО - дерево; ЦД – КЛ, ВО (петля), 

ПО (дерево). Кріплення перил – за ПО- дерево діаметром до 0,4 м. Колода вкладена 

суддями. Команда наводить одинарні перила та супроводження. 

ПЗЧ – 10 хвилин 

Етап 4 – Навісна переправа через яр (2А) 
Довжина етапу – менше 20 м.           Оцінка  – 3,2 бала.   

Обладнання етапу: подвійні СП; ВО (петля), КЛ, на ВД та ЦД.  Команда долає 

яр по СП та організовує супроводження. 

Етап 5 – Спуск по схилу. (1Б) 

Довжина етапу – 20 м.                                          Оцінка  – 6,0 балів. 

Обладнання етапу: ВО (дерево діаметром 20 см), 2ВО (петлі), КЛ, на ВД; КЛ на 

ЦД.  Команда організовує спуск по схилу за КЛ, яка є і фінішною лінією дистанції 1 

класу. Можливий паралельний спуск двох учасників. 

ЗЧ – 17 хвилин 

 

 Клас дистанції - ІІ (43,9 бала) 2. Довжина – 130 м. 3. Перепад висот – 25 м. 

4. Кількість етапів – 6.                5. Склад команди 6 осіб (не менше 2 дівчат). 

Перелік етапів  
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Етап 1 – Транспортування пасивного потерпілого на ношах  по пересіченій 

місцевості (1А) (Ноші, кінці основної мотузки суддівські. Травма – втрата 

свідомості) 

Довжина етапу – 50 м.              Оцінка  – 0,3 бали. 

Команда укладає, транспортує і знімає з нош умовно потерпілого – члена команди 

Етап 2 – Підйом по схилу (1Б)  

Довжина етапу – 20 м. Крутизна схилу – 45
о        

Оцінка – 8 балів  

Єтап виконаний двома нитками, тому для підйому  команда розділяється на дві 

групи в кількості в кожній не менше 2 осіб. 

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ВО (петля); по ділянці перешкоди (ДП) – 

3ППС(петля); ЦД – КЛ, ВО (дерево). Перші учасники можуть підніматись з 

вантажем. 

Етап 3 – Переправа по колоді через яр (2Б) 

Довжина етапу – менше 20 м.       Оцінка  – 10 балів.  

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ЛО (петля), ПО - дерево; ЦД – КЛ, ВО (петля), 

ПО (дерево). Кріплення перил – за ПО- дерево діаметром до 0,4 м. Колода вкладена 

суддями. Команда наводить одинарні перила та супроводження. 

ПЗЧ – 10 хвилин 

Етап 4 – Навісна переправа через яр (2А) 
Довжина етапу – менше 20 м.           Оцінка  – 7,2 бала.   

Обладнання етапу: ПО (дерево діаметром до 40 см), 2ВО (петля), КЛ, на ВД та 

ЦД.  Команда долає яр по подвійних КП та організовує супроводження. 

Етап 5– Підйом скельний+Спуск по вертикальних перилах (крутизна – 90
о
), 

(2А+2А). 

Довжина етапів – по 7 м. Оцінка – 7,2+6,4=13,6 балів  

Обладнання етапу: (підйом скельний) ВД - КЛ, СС, 2ЛО (петлі), 2ППС-

ЛО(петлі); ЦД – ВО (ЗСК), ВО (петля), ПСП; 

(вертикальний спуск) ВД - ПСП, 2ВО (ЗСК), ВО(петля); ЦД -2ЛО (петлі), КЛ. Внизу 

– безпечна зона. Команда організовує на скельному підйомі першому учаснику 

нижню командну страховку (КС). Транспортування вантажу першому учаснику на 

підйомі заборонено. На етапі вертикального спуску команда наводить (КП) та 

верхню командну страховку(КС). 

Етап 6 – Траверс схилу (1А)  

Довжина етапу – 10 м.
             

Оцінка – 4,8 бали  

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ВО (петля); по ділянці перешкоди (ДП) – 

2ППС(ЛО-петля); ЦД – КЛ, 2ВО (петля). Перший учасник рухається вільним 

лазінням з КС, може транспортувати вантаж, і наводить горизонтальні КП.  

ЗЧ –40 хвилин 

 

Клас дистанції - ІІІ (57,9 бала) 2. Довжина – 150 м. 3. Перепад висот – 25 м. 

4. Кількість етапів – 6.                5. Склад команди 6 осіб (не менше 2 дівчат). 

Перелік етапів  

Етап 1 – Транспортування пасивного потерпілого на ношах  по пересіченій 

місцевості (1А) (Ноші, кінці основної мотузки суддівські. Травма – втрата 

свідомості) 
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Довжина етапу – 50 м.              Оцінка  – 0,3 бали. 

Команда укладає, транспортує і знімає з нош умовно потерпілого – члена команди 

Етап 2 – Підйом по схилу (1Б)  

Довжина етапу – 20 м. Крутизна схилу – 45
о        

Оцінка – 8 балів  

Єтап виконаний двома нитками, тому для підйому  команда розділяється на дві 

групи в кількості в кожній не менше 2 осіб. 

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ВО (петля); по ділянці перешкоди (ДП) – 

3ППС(петля); ЦД – КЛ, ВО (дерево). Перші учасники можуть підніматись з 

вантажем. 

Етап 3 – Переправа по колоді через яр (2Б) 

Довжина етапу – менше 20 м.      Оцінка  – 10 балів.  

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ЛО (петля), ПО - дерево; ЦД – КЛ, ВО (петля), 

ПО (дерево). Кріплення перил – за ПО- дерево діаметром до 0,4 м. Колода вкладена 

суддями. Команда наводить одинарні перила та супроводження. 

ПЗЧ – 10 хвилин 

Етап 4 – Крутопохила навісна переправа (вниз) (3А) 
Довжина етапу – 20 м. Кут нахилу більше 20

о.
      Оцінка  – 14 балів.   

Обладнання етапу: ПО (дерево діаметром до 40 см), 2ВО (петля), КЛ, на ВД та 

ЦД. На ВД команді організовані підвідні і подвійні суддівські перила (ПСП). 

Команда наводить подвійні КП за ПО та організовує супроводження. 

Етап 5 – Траверс схилу (1А)  

Довжина етапу – 10 м.
             

Оцінка – 4,8 бали  

Обладнання етапу: ВД - КЛ,  2ВО (петля); по ділянці перешкоди (ДП) – 

2ППС(ЛО-петля); ЦД – КЛ, 2ВО (петля). Перший учасник рухається вільним 

лазінням з КС, може транспортувати вантаж, і наводить горизонтальні КП. 

Етап 6 – Навісна переправа через яр (2А) 

Довжина етапу – менше 20 м.           Оцінка  – 7,2 бала.   

Обладнання етапу: ПО (дерево діаметром до 40 см), 2ВО (петля), КЛ, на ВД та 

ЦД.  Команда долає яр по подвійних КП та організовує супроводження  

Етап 7 – Підйом скельний+Спуск по вертикальних перилах (крутизна – 90
о
), 

(2А+2А). 

Довжина етапів – по 8 м. Оцінка – 7,2+6,4=13,6 балів  

Обладнання етапу: (підйом скельний) ВД - КЛ, СС, 2ЛО (петлі), 3ППС-

ЛО(петлі); ЦД – ВО (ЗСК), ВО (петля), ПСП; 

(вертикальний спуск) ВД - ПСП, 2ВО (ЗСК), ВО(петля); ЦД -2ЛО (петлі), КЛ. Внизу 

– безпечна зона. Команда організовує на скельному підйомі першому учаснику 

нижню командну страховку (КС). Транспортування вантажу першому учаснику на 

підйомі заборонено. На етапі вертикального спуску команда наводить (КП) та 

верхню командну страховку(КС). 

ЗЧ –50 хвилин 
 

 

Визначення результатів.  
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Результат команди на дистанції «Смуга перешкод» визначається сумою 

показників: час роботи на дистанції + сума штрафних балів (1 бал штрафу дорівнює 

30 секундам).  

         

Заступник головного судді з виду  

командні змагання на дистанції  

«Смуга перешкод»                                                   Нікулін Василь Олексійович 

                                                                                     Моб. Тел.  0978910933 
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Попередні умови командних змагань на дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки). 

         

Загальні положення 

Клас дистанції I,II,ІІІ (28.4 + 36.1 + 52.5) 

Довжина (для кожної зв’язки) – до 300 м. 

Сумарний набір висоти (для кожної зв’язки)  – 15+5+15 м . 

Кількість етапів для  зв’язки I класу 5,(з самонаведенням) – 3. 

Кількість етапів для  зв’язки II класу 6,(з самонаведенням) – 5. 

Кількість етапів для  зв’язки III класу 6,(з самонаведенням) – 6. 

 

дистанція III класу: 51 бал 

1. Підйом по схилу (1А – 6 б.)  Довжина – до 25 м. Крутизна схилу до 

50°.Обладнання етапу: ВД: к.л., 2 ВО (2 петлі); ДП – 3 ППС (петлі); ЦД: к.л., ВО 

(дерево діаметром до 50 см.). Перший учасник – з КС, транспортування вантажу – 

дозволяється, другий – по наведених КП із с/с або лазінням з КС. 

2. Траверс схилу (1А – 6 б) Довжина – до 25 м. Крутизна схилу до 50°.Обладнання 

етапу: ВД та ЦД: к.л., 2 ВО (2 петлі); ДП – 3 ППС (петлі). Перший учасник –  з КС, 

транспортування вантажу – дозволяється. Другий по КП або як перший. ПЗЧ 

3.Переправа на мотузці з перилами (2А – 8 б.)  Довжина – 18 м. Крутизна схилу 

до 50°. Обладнання етапу: ВД та ЦД: к.л., ВО та ПО (дерево – діаметром  до 50 см.), 

нижні СП на ДП. Перший учасник – з КС, транспортування вантажу – дозволяється. 

Другий по наведених верхніх КП. ПЗЧ – 12.00-15.00 

4.Навісна переправа через яр (2А – 8 б.)  Довжина – 18 м. Крутизна схилу до 50°.  

Обладнання етапу: ВД та ЦД: к.л., ВО та ПО (дерево – діаметром  до 50 см.). 

Перший учасник – з КС, транспортування вантажу – дозволяється. Другий по 

наведених КП.  

5.Підйом по вертикальних перилах (2Б – 9,6 б)    Довжина – до 10 м. Обладнання 

етапу: Етап обладнано на дереві. ВД: 2 ВО (2 петлі), СС; ЦД: ПСП, 3 ВО (3 петлі).  

Перший учасник піднімається по СП з СС та КС, транспортування вантажу – 

дозволяється. Другий по наведених КП з КС, відповідно до Настанов. 

6.Крутопохила переправа (вниз) (3А – 13,4 б.) Довжина – 18 м. Крутизна схилу 

90°.Обладнання етапу: Етап обладнано на дереві. ВД: ПСП, ПО (ЗСК), 2 ВО (ЗСК та 

петля); ЦД: к.л., 2 ПО (2 петлі), 2 ВО (2 петлі). Перший учасник – по вертикальних 

КП з ВКС. Другий по КП з КС та обладнаною для супроводження системою.  

Етапи 5-6 долаються без втрати самостраховки. ЗЧ – 30.00-35.00 

        

 

дистанція II класу: 40,5 бала 

1. Підйом по схилу (1А – 6 б.)  Довжина – до 25 м. Крутизна схилу до 

50°.Обладнання етапу: ВД: к.л., 2 ВО (2 петлі); ДП – 3 ППС (петлі); ЦД: к.л., ВО 

(дерево діаметром до 50 см.). Перший учасник – з КС, транспортування вантажу – 

дозволяється, другий – по наведених КП із с/с або лазінням з КС. 

2. Траверс схилу (1А – 6 б) Довжина – до 25 м. Крутизна схилу до 50°.Обладнання 

етапу: ВД та ЦД: к.л., 2 ВО (2 петлі); ДП – 3 ППС (петлі). Перший учасник –  з КС, 

транспортування вантажу – дозволяється. Другий по КП або як перший.  

3.Переправа на мотузці з перилами (2А – 8 б.)  Довжина – 18 м. Крутизна схилу 

до 50°. Обладнання етапу: ВД та ЦД: к.л., ВО та ПО (дерево – діаметром  до 50 см.), 
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нижні СП на ДП. Перший учасник – з КС,транспортування вантажу – дозволяється. 

Другий по наведених верхніх КП. ПЗЧ – 12.00-15.00 

4. Навісна переправа через яр (2А – 3,2 б.)  Довжина – 18 м. Крутизна схилу до 

50°. Обладнання етапу: ВД та ЦД: к.л., ВО (дерево діаметром до 50 см.); СП на ДП. 

Учасники долають етап по наведених СП з супроводжуючою мотузкою.  

5. Підйом по вертикальних перилах (2Б – 9,6 б)   Довжина – до 10 м. Обладнання 

етапу: Етап обладнано на дереві. ВД: 2 ВО (2 петлі), СС; ЦД: ПСП, 3 ВО (3 петлі).  

Перший учасник піднімається по СП з СС та КС. Другий - по КП з КС. 

6. Спуск по вертикальних перилах (2А – 7,7 б.) Довжина – до 10 м. Крутизна 

схилу 90°. Обладнання етапу: Етап обладнано на дереві. ВД: ПСП, 3 ВО (2 ЗСК та 

петля); ЦД:  2 ВО (2 петлі). Учасники спускаються – по вертикальних КП з КС.   

Етапи 5-6 долаються без втрати самостраховки. ЗЧ – 25.00-30.00 

        

дистанція I класу: 30,4 бала 

1. Підйом по схилу (1А – 6 б.)  Довжина – до 25 м. Крутизна схилу до 

50°.Обладнання етапу: ВД: к.л., 2 ВО (2 петлі); ДП – 3 ППС (петлі); ЦД: к.л., ВО 

(дерево діаметром до 50 см.). Перший учасник – з КС, транспортування вантажу – 

дозволяється, другий – по наведених КП із с/с або лазінням з КС. 

2. Траверс схилу (1А – 6 б) Довжина – до 25 м. Крутизна схилу до 50°.Обладнання 

етапу: ВД та ЦД: к.л., 2 ВО (2 петлі); ДП – 3 ППС (петлі). Перший учасник –  з КС, 

транспортування вантажу – дозволяється. Другий по КП або як перший. ПЗЧ – 6.00-

8.00 

3. Переправа через яр по колоді (2А –8 б.) Довжина – до 15 м. Обладнання етапу: 

ВД та ЦД: к.л., 2 ВО (дерево – діаметром  до 50 см.); ДП – укладена суддями колода. 

Перший учасник – з КС, другий – по наведених КП  з супроводження.  

4. Навісна переправа через яр (2А – 3,2 б.)  Довжина – до 20 м. Обладнання етапу: 

ВД та ЦД: к.л., ВО (дерево діаметром до 50 см.); СП на ДП. Учасники долають етап 

по СП з супроводжуючою мотузкою. 

5.Спуск по схилу (1Б –7,2 б) Довжина – до 35 м. Крутизна схилу більше 50°. 

Обладнання етапу: ВД: к.л., 2 ВО (2 ЗСК); ЦД: 2 ВО (2 петлі), к.л. Учасники 

долають етап – по КП з використанням спускового пристрою з верхньою КС або с/с 

схоплюючим вузлом. ЗЧ – 15.00-20.00  

 

Заступник головного судді з виду  

командні змагання на дистанції  

«Смуга перешкод» (зв’язки)                        Дрижирук Олександр Миколайович 

                                                                           Моб. Тел.  0501803880 


