
Попередні Умови проходження дистанцій  
55 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 Технічного регламенту з проведення 
змагань з пішохідного туризму, затверджених рішенням виконкому Федерації спортивного 
туризму України 18.05.2018 р. (далі - «Технічний регламент»). Вимоги, щодо параметрів 
дистанції, подолання та послідовності проходження етапів, організації страховки, 
здійснюється відповідно до «Правил», «Технічного регламенту» та «Умов». Інформація з 
«Правил» та «Технічного регламенту» 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 «Технічного 
регламенту» фіксується, якщо учасник не подолав (не пройшов) етап. Подоланням 
(проходженням) етапу учасником вважається закінчення руху на етапі (п. 9.1.2                                             
розділу 9 «Технічного регламенту»). 

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

 

Дистанції «Смуга перешкод» особисто-командні змагання 

ІІІ клас дистанції 

1.  Клас дистанції     -ІІІ (55.8 б.) 
2.  Довжина    -   до 300 м. 
3.  Сумарний перепад висот  2.0 б - 20 м 
4.  Кількість етапів 9, з них з самонаведенням – 7. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 ПЗЧ-1 – 5.00-6.00; ПЗЧ-2 – 11.00-12.00; ЗЧ – 20.00-22.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 6-10 хв. 
7.  Учасник прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

 
1. Жердини (1Б, 6,0 б). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: жердина та 7 опор – 
на ДП; КЛ – на ВД та  ЦД.  
2. Крутопохила переправа через яр (6,0 б). Довжина – 22 м. Крутизна нахилу перил – до 
300. Обладнання:  ВО(ЗСК), КЛ на початку ПСП – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасник рухається по 
СП з самовипуском за допомогою схоплюючого вузла (виконує роль СС). 
3. Траверс схилу (2А, 2,9 б). Довжина – до 25 м. Обладнання: КЛ – на ВД; 1-4 ділянки – 
горизонтальні, 5 ділянка – похила вгору – на ДП; ПСП, НЗ на ЦД. Учасник рухається по СП. 
ПЗЧ 1.  
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4. Спуск по вертикальних перилах (2А, 6,4 б). Довжина – 18 м. Крутизна схилу – 700. 
Обладнання: СС, ПСП, ВО (ЗСК) – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасники долають етап по КП та СС. 
Етапи 3-4 долаються без втрати с/с.    
5. Підйом по схилу (1,8 б). Довжина – до 25 м. Крутизна схилу – 60°. Обладнання: КЛ – на 
ВД; СП – на ДП; ПСП – на ЦД.  
6. Навісна переправа через яр (3,2 б). Довжина – 17м. Обладнання: ПСП, ВО (ЗСК) – на 
ВД; КЛ – на ЦД. Учасник рухається по СП з готовою системою для супроводження. ПЗЧ 2. 
7. Спуск по схилу (1Б, 6,0 б). Довжина – 20 м. Крутизна схилу –  50°. Обладнання: КЛ, ВО 
(дерево) – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасник наводить перила та спускається на с/с схоплюючим 
вузлом. 
8. Крутопохила переправа в гору (3А, 11,5 б). Довжина – до 20 м. Крутизна нахилу перил 
– до 450. Обладнання: КЛ –  на ВД; ПСП та КЛ – на ЦД. Закріплені зверху подвійні СП, СС – 
на ДП. Учасник наводить та піднімається по перилах з СС. Розкріплює перила знизу суддя 
етапу. 
9. Переправа по колоді (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: колода 
довжиною до 10 м. – на ДП; КЛ, ПО (дерево) – на ВД та КЛ, 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. ЗЧ. 

 
ІІ клас дистанції 

1.  Клас дистанції    - ІІ (38.3 б.) 
2.  Довжина    -   до 200 м. 
3.  Сумарний перепад висот  2.0 б - 20 м 
4.  Кількість етапів 7, з них з самонаведенням – 5. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 Старша вікова група: ПЗЧ-1 – 5.00-6.00; ПЗЧ-2 – 9.00-11.00; ЗЧ –12.00-15.00. 
Середня вікова група: ПЗЧ-1 – 6.00-7.00; ПЗЧ-2 – 10.00-12.00; ЗЧ –14.00-17.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 6-10 хв. 
7.  Учасник прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 
 

1. Жердини (1Б, 6,0 б). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: жердина та 7 опор – 
на ДП; КЛ – на ВД та  ЦД.  
2. Крутопохила переправа через яр (6,0 б). Довжина – 22 м. Крутизна нахилу перил – до 
300. Обладнання:  ВО(ЗСК), КЛ на початку ПСП – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасник рухається по 
СП з самовипуском за допомогою схоплюючого вузла (виконує роль СС). 
3. Траверс схилу (2А, 2,9 б). Довжина – до 25 м. Обладнання: КЛ – на ВД; 1-4 ділянки – 
горизонтальні, 5 ділянка – похила вгору – на ДП; ПСП, НЗ на ЦД. Учасник рухається по СП. 
ПЗЧ 1.  
4. Спуск по вертикальних перилах (2А, 6,4 б). Довжина – 18 м. Крутизна схилу – 700. 
Обладнання: СС, ПСП, ВО (ЗСК) – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасники долають етап по КП та СС. 
Етапи 3-4 долаються без втрати с/с.    
5. Підйом по схилу (1,8 б). Довжина – до 25 м. Крутизна схилу – 60°. Обладнання: КЛ – на 
ВД; СП – на ДП; КЛ – на ЦД.  ПЗЧ 2. 
6. Навісна переправа через яр (3,2 б). Довжина – 16 м. Обладнання: СП – на ДП; КЛ, ВО 
(ЗСК) – на ВД; КЛ– на ЦД. Учасник рухається по СП з готовою системою для супроводження. 
7. Переправа по колоді через яр (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – до 20м. Обладнання етапу: 
колода довжиною до 10 м. – на ДП; КЛ, ПО (дерево) – на ВД; КЛ, ПО (петля) – на ЦД. 
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Учасник за допомогою «човника» перетягує кінець мотузки з карабіном на ЦД, де її закріплює 
асистент і долає етап після наведення перильної мотузки. ЗЧ. 

 
І клас дистанції 

1.  Клас дистанції    - І (22.2 б.) 
2.  Довжина    -   до 150 м. 
3.  Сумарний перепад висот  1.0 б - 10 м 
4.  Кількість етапів 6 (всі етапи наведені суддями),  спецзавдання 1. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 Старша вікова група: ПЗЧ-1 – 3.00-4.00; ЗЧ – 8-9 хв. 
Середня вікова група: ПЗЧ-1 – 5.00-6.00; ЗЧ – 9-10 хв. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 6-8 хв. 
7.  Учасник прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

 
1. Жердини (1Б, 6,0 б). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: жердина та 7 опор – на 
ДП; КЛ – на ВД та  ЦД.  
2. Крутопохила переправа через яр (3,6 б). Довжина – 22 м. Крутизна нахилу перил – до 
300. Обладнання: СП, СС на ДП; КЛ на початку ПСП  – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасник рухається 
по наведених СП з СС. 
3. Траверс схилу (2,8 б). Довжина – до 35 м. Обладнання: СП (включають в себе перша та 
остання ділянки похилі вгору та горизонтальні ділянки) – на ДП; КЛ– на ВД та ЦД. ПЗЧ 1  
4. Переправа через яр за допомогою горизонтального маятника (4,0 б). Довжина – до 10 
м. Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; верхня СС у вигляді фала, нижні СП та мотузка для 
учасника – на ДП. 
5. В’язання вузлів (1А – 2,0 б). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни, опора 
дерево. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Технічного регламенту за 
призначенням. 
6. Навісна переправа через яр (1,9 б). Довжина – до 20 м. Обладнання: подвійні СП – на ДП; 
КЛ – на ВД та  ЦД. Учасник долає етап по СП. 
7. Переправа по вірьовці з перилами (0,9 б.). Довжина етапу – до 20 м. Обладнання етапу: 
нижні та верхні СП – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. Учасник долає етап по СП.ЗЧ. 

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.  

 
 

 

 

 

 



4 

Дистанції «Крос-похід» командні змагання 
Загальні положення 

1. Склад команди 6 чоловік (не менше 2 дівчат). 
2. Орієнтовний стартовий інтервал ~ 18-20 хв. Звірка годинників, отримання карти та 

командної картки – за 5 хвилин до старту. 
3. Команда прибуває на старт за 15 хв. для проходження технічної комісії; заповнює 

декларацію про наявність командного спорядження. Команда повинна мати аптечку 
(мінімальний склад: два стерильних бинти довжиною не менш 3 м,  50 мл  розчину перекису 
водню, 20 мл «зеленки» або «йоду», 50 г стерильної вати, знеболююче). Кількість командного 
спорядження на старті, на всіх етапах та на фініші повинно відповідати заявленому  в 
декларації. 
 4. Дистанція крос-походу складена за системою жорсткого «ралі»: 

– деякі етапи мають кілька варіантів проходження. Кожен варіант має бальну оцінку. 
Команда обирає варіант проходження етапу до початку роботи на етапі. Після початку роботи 
на етапі варіант не може бути змінений;  

– початок технічного етапу позначається знаком КП. У разі, якщо команда обирає 
варіант не проходження технічного етапу (варіант 1), вона отримує відмітку КП у картку від 
судді. На етапах орієнтування учасники самостійно ставлять відмітку у контрольну картку 
команди; 

– штрафи, отримані на етапі, віднімаються від бальної оцінки етапу. Результат команди 
на етапі не може бути від’ємним.  

– команда, яка з’явилась на етап, знята з етапу або отримала кількість штрафних балів, 
що перевищує бальну оцінку етапу, отримує 6 балів (як за взятий КП);  

– команда, яка не з’явилась на етап, отримує 0 балів на цьому етапі;  
– для проходження всієї дистанції встановлений контрольний  час, за перевищення 

якого команда отримує результат - 0 балів;  
– на дистанції встановлено швидкісний етап – «Спуск по схилу». 
5. Кожна команда в залежності від рівня підготовки та спортивної кваліфікації вибирає 

клас дистанції «Крос-походу» 
6. Для зарахування заявленого класу дистанції команда повинна набрати мінімальну 

кількість балів: І клас – 20 балів, ІІ клас – 35 балів та успішне подолання не менше одного 
етапу 2А та двох етапів 1Б, ІІІ клас – 50 балів та успішне подолання не менше двох етапів 2Б 
та двох етапів 2А та зробити відмітку на всіх технічних етапах та «блоках КП». Якщо команда 
не виконала даної вимоги то вважається що вона не подолала дистанцію відповідного класу 
та посідає місце після команд, які успішно подолали заявлені дистанції. 

7. Місце команди визначається за найбільшою сумою балів вартості технічного етапу та 
КП орієнтування, мінус штрафні бали. Вище місце займають команди, які повністю подолали 
дистанцію відповідно третього, другого та першого класів. За ними команди, які не вклалися в 
ЗЧ на етапах відповідно третього, другого та першого класів. Якщо команда не вклалася в КЧ 
дистанції вона отримує останнє місце. У випадку, якщо декілька команд мають однакову 
кількість, перевага у команди яка швидше подолала швидкісний етап. 

8.Орієнтування за картою М 1:10000, Н = 2,5 м. Інформація про місцевість змагань: 
сосновий та листяний ліс різного ступеню  прохідності; сітка доріг розвинута добре; рельєф 
являє собою рівнинну місцевість на окремих ділянках мікрорельєф. 
 9. Рух по автомобільному узбіччю заборонено, перетин дороги командам тільки в 
встановленому місці (поряд з технічними етапами під контролем судді). 
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  10. На кожному етапі ЗЧ фіксується після закінчення роботи на відповідному етапі (п. 
3.1.2. Технічного регламенту). За перевищення ЗЧ на етапі команда (учасники) отримує 
штраф за п.п. 6.20.1., 6.40.1. Командне спорядження, яке на момент закінчення ЗЧ не 
перетнуло контрольну лінію ЦД етапу вважається втраченим і штрафується згідно Технічного 
регламенту (за п.п. 3.1.1., 3.10.1. - якщо команда вклалася в ЗЧ; за п. 3.20.1., 3.20.2. –  якщо 
команда перевищила ЗЧ). 

12. Відмітка КП на етапах орієнтування – компостерами. 
 

Дистанція ІІІ класу 
1.  Клас дистанції    - ІІІ (від 50,1 до 70 балів) 
2.  Довжина    -   до 6000 м. 
3.  Кількість етапів 8 та спецзавдання. 
4. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): КЧ – 3.30-3.40 год. 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження дистанції 
1. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Навісна переправа через яр (2А, 8,0 б). ЗЧ – 13 хв. 80 балів. Довжина – 

до 20 м. Обладнання: ПО/ВО (дерево діаметром до 50 см), КЛ – на ВД та ЦД. Перший учасник 
рухається на ЦД з КС (транспортування вантажу – дозволено). Команда долає етап по 
подвійним КП з супроводженням. 

3 варіант. Переправа пасивного потерпілого по навісній переправі через яр (3А, 
11,2 б. н/к – 2 б. = 13,2). ЗЧ– 15 хв. 135 балів. Довжина – до 20 м. Обладнання: ПО/ВО 
(дерево діаметром до 50 см), КЛ – на ВД та ЦД. Перший учасник рухається на ЦД з КС 
(транспортування вантажу – дозволено). Команда долає етап по КП з супроводженням. Для 
нош три довгі та три короткі жердини. Наповнення командне. Умовна травма у потерпілого – 
втрата свідомості. Потерпілий на етапі не працює. 

2. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Спуск по вертикальних перилах (2А, 6,4 б). ЗЧ– 8 хв. 65 балів. Довжина – 

до 20 м. Обладнання: 3 ВО (2 ЗСК+петля), КЛ на початку ПСП – на ВД; КЛ, ВО (дерево 
діаметром до 50 см.) – на ЦД. Учасники долають етап по вертикальних КП з верхньою КС.  

3 варіант. Спуск потерпілого з супроводжуючим (2Б, 8,0 б). ЗЧ– 10 хв. 80 балів. 
Довжина – до 20 м. Обладнання: 3 ВО (2 ЗСК+петля), КЛ на початку ПСП – на ВД; КЛ, ВО 
(дерево діаметром до 50 см.) – на ЦД. Учасники долають етап по вертикальних КП з верхньою 
КС. Умовна травма потерпілого – опік верхніх кінцівок. Потерпілий на етапі не працює. 

3. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Крутопохила переправа через яр (3А, 11,2 б). ЗЧ – 15 хв. 115 балів. 

Довжина – до 20 м. Обладнання: ПО (ЗСК), 2 ВО (ЗСК+петля), КЛ на початку ПСП – на ВД; 
ПО/ВО (дерево діаметром до 50 см.) – на ЦД. Перший учасник на ЦД по вертикальних КП з 
КС. Команда долає етап по подвійним КП. 

3 варіант. Крутопохила переправа через яр з потерпілим (3А, 12,8 б). ЗЧ – 15 хв. 
130 балів. Довжина – до 20 м. Обладнання: ПО (ЗСК), 2 ВО (ЗСК+петля), КЛ на початку ПСП – 
на ВД; ПО/ВО (дерево) – на ЦД. Перший учасник на ЦД по вертикальних КП з КС. Команда 
долає етап по КП. Умовна травма потерпілого – опік верхніх кінцівок. Потерпілий на етапі не 
працює. Потерпілого спускають в системі по КП. 
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4. Етап 
1 варіант. КП орієнтування – 6 балів 
2 варіант.  Переправа по колоді через яр (1Б, 3,0 б). ЗЧ – 4 хв. 30 балів. Довжина – 

до 20 м. Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; укладена колода, 
СП – на ДП. Команда долає етап по СП із супроводженням. 

3 варіант. Переправа по колоді через яр (2А, 8,0 б). ЗЧ – 8 хв. 80 балів. Довжина – 
до 20 м. Обладнання: ПО/ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; укладена 
колода – на ДП. Перший учасник з КС. Команда долає етап по КП, дозволяється одинарних із 
супроводженням. 

5. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Підйом по схилу (1Б, 8,0 б). ЗЧ – 8 хв. 80 балів. Довжина – до 25 м. 

Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; до 4 ППС (дерево діаметром 
до 30 см.)  – на ДП. Перший з КС (транспортування вантажу – заборонено). Решта по КП.  
Паралельний підйом заборонено. 

3 варіант. Підйом потерпілого з супроводжуючим за допомогою поліспасту (3А, 
14,0 б). ЗЧ – 10 хв. 140 балів. Довжина – до 25 м. Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 
см.), КЛ – на ВД; к.л., 4 ПО (петлі) – на  ЦД; 4 ППС (дерево діаметром до 30 см.)  – на ДП. 
Перший з КС (транспортування вантажу – заборонено). Решта по КП. Умовного потерпілого 
піднімають за допомогою будь-якого поліспасту. Паралельний підйом заборонено. Умовна 
травма потерпілого – опік верхніх кінцівок. Потерпілий на етапі не працює. 

6. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Траверс схилу (2А, 4,0 б). ЗЧ – 8 хв. 40 балів. Довжина – до 35 м. 

Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; СП (включають в себе горизонтальні та похилі вниз ділянки)– 
на ДП. Кріплення СП на ділянках жорстке. 

3 варіант. Траверс схилу (2А, 9,6 б). ЗЧ – 12 хв. 100 балів. Довжина – до 35 м. 
Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; 4 ППС (3 петлі та останній 
ЗСК) включають 4  горизонтальні та 5 похила вниз ділянки – на ДП. Перший з КС 
(транспортування вантажу – заборонено). Решта по КП на с/с. Останній по КП або як перший. 

7. Швидкісний етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Спуск по схилу (1Б, 6,0 б). ЗЧ – 5 хв. 60 балів. Довжина – до 30 м. 

Крутизна схилу – до 500.  Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД. 
Учасники спускаються по КП на с/с схоплюючим вузлом. Паралельний спуск заборонено. 

8. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. В’язання вузлів (1А, 2,0 б). ЗЧ – 5 хв. 48 балів. Команда зі свого 

спорядження в’яже вузли з переліку Технічного регламенту. Опори дерева. Учасник повинен 
назвати правильну назву зав’язаного вузла. 

3 варіант. Рух по жердинах (1Б, 6,0 б). ЗЧ – 5 хв. 60 балів. Довжина – до 18 м. 
Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; сім опор та три жердини – на ДП.  

Команда на свій розсуд може обирати 2 та 3 варіанти, але працює на етапі 8 не 
більше 5 хвилин. 

9. Етап Орієнтування в заданому напрямку та рух по лінії 
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Дистанція ІІ класу. 
1.  Клас дистанції    - ІІ (від 35,1 до 50 балів) 
2.  Довжина    -   до 5000 м. 
3.  Кількість етапів 7 та спецзавдання. 
4. Суддівські обмеження часу  (орієнтовні): КЧ –3.00-3.30 год. 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження дистанції 
1. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Навісна переправа через яр (2А, 4,0 б). ЗЧ – 5 хв. 40 балів. Довжина – до 

20 м. Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см), КЛ – на ВД та ЦД; подвійні СП – на ДП.  
Команда долає етап по СП з супроводженням. 

3 варіант. Навісна переправа через яр (2А, 8,0 б). ЗЧ – 13 хв. 80 балів. Довжина – 
до 20 м. Обладнання: ПО/ВО (дерево діаметром до 50 см), КЛ – на ВД та ЦД. Перший учасник 
рухається на ЦД з КС (транспортування вантажу – дозволено). Команда долає етап по КП з 
супроводженням. 

2. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Спуск по вертикальних перилах (2А, 6,4 б). ЗЧ – 8 хв. 65 балів. Довжина 

– до 20 м. Обладнання: 3 ВО (2 ЗСК+петля), КЛ на початку ПСП – на ВД; КЛ, ВО (дерево 
діаметром до 50 см.) – на ЦД. Учасники долають етап по вертикальних КП з верхньою КС.  

3 варіант. Спуск потерпілого з супроводжуючим (2Б, 8,0 б). ЗЧ – 10 хв. 80 балів. 
Довжина – до 20 м. Обладнання: 3 ВО (2 ЗСК+петля), КЛ на початку ПСП – на ВД; КЛ, ВО 
(дерево діаметром до 50 см.) – на ЦД. Учасники долають етап по вертикальних КП з верхньою 
КС. Умовна травма потерпілого – опік верхніх кінцівок. Потерпілий на етапі не працює. 

3. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Переправа по колоді через яр (1Б, 3,0 б). ЗЧ– 4 хв. 30 балів. Довжина – 

до 20 м. Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; укладена колода, 
СП – на ДП. Команда долає етап по СП із супроводженням. 

3 варіант. Переправа по колоді через яр (2А, 8,0 б). ЗЧ– 8 хв. 80 балів. Довжина – 
до 20 м. Обладнання: ПО/ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; укладена 
колода – на ДП. Перший з КС. Команда долає етап по КП, дозволяються одинарні із 
супроводженням. 

4. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Підйом по схилу (1Б, 3,0 б). ЗЧ– 5 хв. 30 балів. Довжина – до 30 м. 

Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; СП – на ДП. Підйом  по СП на с/с схоплюючим вузлом. 
3 варіант. Підйом по схилу (1Б, 8,0 б). ЗЧ– 8 хв. 80 балів. Довжина – до 25 м. 

Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; до 4 ППС (дерево діаметром 
до 30 см.)  – на ДП. Перший з КС (транспортування вантажу – заборонено). Решта по КП. 
Паралельний підйом заборонено. 

5. Етап 
1 варіант. КП орієнтування – 6 балів 
2 варіант. Траверс схилу (4,0 б). ЗЧ – 8 хв. 40 балів. Довжина – до 35 м. Обладнання: 

КЛ – на ВД та ЦД; СП (включають в себе горизонтальні та похилі вниз ділянки) – на ДП. 
Кріплення СП на ділянках жорстке. 
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3 варіант. Траверс схилу (2А, 9,6 б). ЗЧ – 12 хв. 100 балів. Довжина – до 35 м. 
Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; до 4 ППС (3 петлі та 
останній ЗСК) включають 4  горизонтальні та 5 похила вниз ділянки – на ДП. Перший з КС 
(транспортування вантажу – заборонено). Решта по КП на с/с. Останній по КП або як перший. 

6. Швидкісний етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Спуск по схилу (1Б, 6,0 б). ЗЧ – 5 хв. 60 балів. Довжина – до 30 м. 

Крутизна схилу – до 500.  Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД. 
Учасники спускаються по КП на с/с схоплюючим вузлом. Паралельний спуск заборонено. 

7. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. В’язання вузлів (1А, 2,0 б). ЗЧ – 5 хв. 48 балів. Команда зі свого 

спорядження в’яже вузли з переліку Технічного регламенту. Опори дерева. Учасник повинен 
назвати правильну назву зав’язаного вузла. 

3 варіант. Рух по жердинах (1Б, 6,0 б). ЗЧ – 5 хв. 60 балів. Довжина – до 18 м. 
Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; сім опор та три жердини – на ДП.  

Команда на свій розсуд може обирати 2 та 3 варіанти, але працює на етапі 7 не 
більше 5 хвилин. 

8. Етап Орієнтування в заданому напрямку та рух по лінії 
 

Дистанція І класу. 
1.  Клас дистанції    - І (від 20,1 до 35 балів) 
2.  Довжина    -   до 4000 м. 
3.  Кількість етапів 6 та спецзавдання. 
4. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): КЧ –2.30-3.00 год. 

 
Перелік етапів, порядок та техніка проходження дистанції 

1. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Навісна переправа через яр (2А, 4,0 б). ЗЧ – 5 хв. 40 балів. Довжина – до 

20 м. Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см), КЛ – на ВД та ЦД; подвійні СП – на ДП.  
Команда долає етап по СП з супроводженням. 

3 варіант. Навісна переправа через яр (2А, 8,0 б). ЗЧ – 13 хв. 80 балів. Довжина – 
до 20 м. Обладнання: ПО/ВО (дерево діаметром до 50 см), КЛ – на ВД та ЦД. Перший учасник 
рухається на ЦД з КС (транспортування вантажу – дозволено). Команда долає етап по КП з 
супроводженням. 

2. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Переправа по колоді через яр (1Б, 3,0 б). ЗЧ– 4 хв. 30 балів. Довжина – 

до 20 м. Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; укладена колода, 
СП – на ДП. Команда долає етап по СП із супроводженням. 

3 варіант. Переправа по колоді через яр (2А, 8,0 б). ЗЧ– 8 хв. 80 балів. Довжина – 
до 20 м. Обладнання: ПО/ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; укладена 
колода – на ДП. Перший з КС. Команда долає етап по КП, дозволяються одинарні із 
супроводженням. 

3. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
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2 варіант. Підйом по схилу (1Б, 3,0 б). ЗЧ– 5 хв. 30 балів. Довжина – до 30 м. 
Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; СП – на ДП. Підйом  по СП на с/с схоплюючим вузлом. 

3 варіант. Підйом по схилу (1Б, 8,0 б). ЗЧ– 8 хв. 80 балів. Довжина – до 25 м. 
Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД; до 4 ППС (дерево діаметром 
до 30 см.)  – на ДП. Перший з КС (транспортування вантажу – заборонено). Решта по КП. 
Паралельний підйом заборонено. 

4. Етап 
1 варіант. КП орієнтування – 6 балів 
2 варіант. Траверс схилу (4,0 б). ЗЧ – 8 хв. 40 балів. Довжина – до 35 м. Обладнання: 

КЛ – на ВД та ЦД; СП (включають в себе горизонтальні та похилі вниз ділянки) – на ДП. 
Кріплення СП на ділянках жорстке. 

5. Швидкісний етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. Спуск по схилу (1Б, 6,0 б). ЗЧ – 5 хв. 60 балів. Довжина – до 30 м. 

Крутизна схилу – до 500.  Обладнання: ВО (дерево діаметром до 50 см.), КЛ – на ВД та ЦД. 
Учасники спускаються по КП на с/с схоплюючим вузлом. Паралельний спуск заборонено. 

6. Етап 
1 варіант. КП орієнтування - 6 балів 
2 варіант. В’язання вузлів (1А, 2,0 б). ЗЧ – 5 хв. 48 балів. Команда зі свого 

спорядження в’яже вузли з переліку Технічного регламенту. Опори дерева. Учасник повинен 
назвати правильну назву зав’язаного вузла. 

3 варіант. Рух по жердинах (1Б, 6,0 б). ЗЧ – 5 хв. 60 балів. Довжина – до 18 м. 
Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; сім опор та три жердини – на ДП.  

Команда на свій розсуд може обирати 2 та 3 варіанти, але працює на етапі 6 не 
більше 5 хвилин. 

7. Етап Орієнтування в заданому напрямку та рух по лінії 
 


