
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мета 

- надання методичної допомоги працівникам освіти і науки в проведенні занять і 

змагань з пішохідного туризму; 

- активізація туристсько-спортивної роботи в закладах освіти; 

- пропаганда здорового способу життя; 

- підвищення рівня безпеки проведення туристсько-спортивних походів; 

- популяризація та подальший розвиток спортивного туризму; 

- виявлення найсильніших команд серед працівників освіти і науки. 

 

2. Термін та місце проведення 

 43 обласні змагання та семінар-практикум з пішохідного туризму 

проводиться в   період з 22 до 24 листопада 2019 року в на базі опорного закладу 

„Вовчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф. Мицика 

Лубенської районної ради Полтавської області”. 

          

3. Керівництво змаганнями та семінаром-практикумом 

  3.1. Загальне керівництво 43 обласними змаганнями та семінаром-

практикумом здійснює  Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації, Полтавський обласний комітет профспілки працівників 

освіти і науки. 

3.2. Безпосередня відповідальність за підготовку та проведення заходу 

покладається на Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (ПОЦТКУМ), 

 

4. Учасники та вимоги до них  

4.1. До участі семінарі-практикумі з пішохідного туризму запрошуються 

працівники освіти: відповідальні за туристську-краєзнавчу роботу в навчальному 

закладі, керівники гуртків туристського профілю, тренери команд. Від управління 

(відділу) освіти виконавчих комітетів міських рад, районних державних 

адміністрацій, об’єднаних територіальних громад кількість учасників семінару не 

обмежується. 

  4.2. До участі в змаганнях з пішохідного туризму та конкурсів допускаються 

команди та окремі учасники від управління (відділу) освіти виконавчих комітетів 

міських рад, районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних 

громад та профспілкових організацій, міст, районів та об’єднаних територіальних 



громад до складу якої входять педагогічні працівники (відповідно до Переліку 

посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963). 

4.3. Склад команди  – до 8 осіб: до 6 - учасники змагань (з них не менше 2 

жінки); 1 – тренер команди (може виступати в складі команди); 1 – 

кваліфікований суддя  від  команди. Учасники змагань на дистанціях третього 

класу повинні мати не нижче третього розряду зі спортивного туризму. 

   4.4. За учасниками, тренерами, суддями на період участі у змаганнях, 

семінарі-практикумі зберігається заробітна плата за основним місцем роботи. 

  4.5. Змагання проводяться на дистанція І, ІІІ класів; в залежності від  рівня 

підготовки та спортивної кваліфікації учасників команда самостійно або 

примусово вибирають клас дистанції. 

5. Програма семінару-практикуму 

Семінар-практикум складається з навчальної, спортивної та конкурсної 

програм. 

22 листопада 2019 року 

До 15.00 – заїзд команд та окремих учасників, робота мандатної комісії. 

15.00 – конкурс фотографій на туристську тематику 

15.30 – семінар з пішохідного туризму 

17.00 – відкриття змагань 

20.00 – конкурс відеофільмів та слайд-шоу 

23 листопада 2019 року 

08.00 – особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод” 

20.00 – конкурс туристської пісні 

24 листопада 2019 року 

08.00 – командні змагання на дистанції „Смуга перешкод” 

14.00 – нагородження призерів, закриття змагань 

15.00 – роз’їзд учасників 

 

Спортивна  програма проводяться у відповідності до чинних „Правил 

змагань зі спортивного туризму”, „Технічного регламенту з проведення змагань з 

пішохідного туризму”, Порядку проведення, Умов проведення змагань. 

Конкурсна програма відповідно до Умов проведення конкурсів. 
 

6. Порядок та термін подачі заявок 

6.1. Попередні заявки на участь у 43 обласних змаганнях та  семінарі-

практикумі подаються до 15 листопада 2019 року за електронною адресою:  

poltavatourcenter@gmail.com 
6.2. Іменна заявка від команди-делегації за встановленою формою 

подається в день заїзду до мандатної комісії. 

6.3. Іменна заявка підписується начальником та завіряється печаткою 

відділу (управління) освіти і  медичного закладу. 

6.4. Разом з іменною заявкою до мандатної комісії подаються такі 

документи: 

- паспорти учасників; 

- довідки з місця роботи; 

- розрядні книжки; 

- страхові поліси від нещасних випадків, дійсні на час змагань. 

mailto:turcenter@mail.ru


 

7. Умови прийому  

          7.1.  Команди-делегації прибувають до с. Вовчик Лубенського району 

(опорний заклад „Вовчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф. 

Мицика Лубенської районної ради Полтавської області”) 22 листопада 2019 року 

до 15.00.  

7.2. Учасники змагань розміщуються  у класних кімнатах. 

7.3. Харчування учасників здійснюється в їдальні закладу з розрахунку  – 

триразове харчування за добу – 90,00 гривень. 

 

8. Визначення результатів, нагородження 

8.1. Результат в особисто-командних змаганнях на дистанції  „Смуга 

перешкод” визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого 

результату та подолання її командою. Командний залік за сумою місць 4-х 

учасників, з них не менше 1 особи протилежної статі. 

8.2. Результат в командних змаганнях на дистанції  „Смуга перешкод” 

визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого результату та 

подолання її командою.  

8.3. Результат команди в загальному заліку змагань визначається за 

найменшою сумою місць, зайнятих командами на дистанціях змагань. У разі якщо 

дві та більше команд наберуть однакову суму, перевага надається команді, що має 

вищий результат у командних змаганнях на дистанції „Смуга перешкод”. 

Команди, які виступили не на всіх дистанціях програми змагань займають місця 

після команд, що мають більш повний залік. 

8.4. Команди призери в спортивній програмі в загальному заліку 

нагороджуються кубками Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді та грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації. 

8.5. Учасники призери на дистанціях змагань нагороджуються медалями та 

грамотами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді.  

  8.6. Результат у конкурсах визначається умовами їх проведення. 

8.7. Команди призери в окремих конкурсах нагороджуються грамотами 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

  8.8. Кожна команда чи окремі учасники можуть встановити свій приз. 

 

9. Фінансування 

9.1. Організація та проведення змагань за рахунок ПОЦТКУМ або задіяних 

благодійних внесків фізичних та юридичних осіб. 

 9.2. Грошова винагорода призерам змагань у загальному заліку: І загальне 

місце – 5000 грн., ІІ загальне місце – 4000 грн., ІІІ загальне місце – 3000 грн. за 

рахунок обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України. 

 9.3. Витрати на участь команд у змаганнях здійснюються в межах 

відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених законодавством. 


