
Попередні Умови проходження дистанцій  
відкритої першості станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі м.Миргорода 

 з пішохідного туризму «Миргородська зима 2018» 
 

 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 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».  

 Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: ІСС, захисними касками з номерами учасників, 
формою, яка повинна закривати лікті і коліна.   

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     
 

 

Дистанція «Смуга перешкод» командні змагання старша група 

1.  Клас дистанції    - ІІІ (50,2 б.) 
2.  Довжина    -   до 100 м. 
3.  Сумарний набір висоти    - 6 м 
4.  Кількість етапів - 8, з них з самонаведенням – 5. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 ПЗЧ-1 – 12 хв.; ПЗЧ-2 – 25 хв; ЗЧ –35 хв. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 30 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

1. Жердини (1Б, 6,0 б). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання етапу: 6 жердин та 7 опор – на ДП; к.л. – 
на ВД та  ЦД.  

2. В’язання вузлів (1А – 2,0 б). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни,  опора дерево. Команда 
в’яже дванадцять вузлів, по два з переліку Настанов за призначенням. Перелік вузлів буде оголошено 
на нараді представників. 

3. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (маятник) (4.0 б)  Довжина зони 
перешкоди -  6 м. Обладнання: суддівська мотузка маятника; к.л. – на ВД та ЦД . Учасники долають етап 
без самостраховки та супроводження. 

4. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А, 7,2 б). Довжина етапу – 12 м. Обладнання етапу:  
верхні СП– на ДП; к.л.,ПО (дерево), 2 ЛО (петля) – на ВД; к.л.,ПО (дерево), 2 ЛО (петля) – на ЦД. 
Перший учасник переправляється на ЦД по СП з КС як по навісній переправі. Решта учасників  долає 
етап після наведення нижньої перильної мотузки (дозволяється одинарна) з супроводжуючою мотузкою.  
ПЗЧ - 1  

5. Траверс скельної ділянки (2Б, 10,6 б). Довжина – 7м. Крутизна – 90*.Обладнання: ВО(ЗСК), ЛО 
(петля), к.л. – на ВД; 2 ППС(крюки), СС, СП – на ДП; ПСП, 2 ВО (кільце), НЗ на ЦД. Перша ділянка 
траверсу – лобова, друга – похила вгору, третя – горизонтальна. Перший учасник проходить етап  з СС 
та КС. Решта учасників з с/с по наведених командою перилах або КС. Транспортування вантажу 
першому учаснику заборонено. 



6. Навісна переправа через яр (3,2 б). Довжина – 13м. Обладнання: ПСП, ЛО (петля), НЗ – на ВД. 
Подвійні суддівські перила на ділянці перешкоди. ПСП, ЛО (петля), НЗ  – на ЦД. Команда проходить 
етап по суддівських перилах з організацією супроводжуючої мотузки. 

7. Спуск по вертикальних перилах (2А, 7,7 б). Довжина – 5 м. Крутизна схилу – 900.  
       Обладнання:  ПСП, 3 ВО (кільце), НЗ – на ВД; 2 ЛО (петлі), БЗ – на ЦД. Команда проходить  
       етап з самонаведенням та КС.   ПЗЧ – 2.  
       Етапи 5 - 7 долаються без втрати с/с. 
8. Транспортування «пасивного» потерпілого по навісній переправі через річку на ношах 
       (3А, 12 б). Довжина – 12 м. Обладнання: к.л., ПО (дерево, обмеження по висоті кріплення 
       переправи – 130 см від  землі), 2 ЛО (петля), 2 довгі та 3 короткі  жердини для виготовлення 
       нош, муляж «пасивного» потерпілого (2 короткі вуси і  1 довгий 2 м, без карабінів) , жердина 
       для  переправи першого учасника  – на ВД. Ширина «річки» - 6 м. Напрямок течії  вказано  
       стрілкою.  ПО (дерево), 2 ЛО (петля), к.л. – на ЦД. Перший  учасник   переправляється вбрід з  
       жердиною з КС.  ЗЧ 
 

Дистанція «Смуга перешкод (зв’язки)» командні змагання старша група 

1.  Клас дистанції    - ІІІ (50,6 б) 
2.  Довжина    -   до 100 м. 
3.  Сумарний набір висоти    - 6 м 
4.  Кількість етапів - 9, з них з самонаведенням – 6. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 ПЗЧ-1 – 10 хв.; ЗЧ – 20 хв. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 
8. Зв’язки можуть бути жіночі, чоловічі, змішані. 

1. Навісна переправа через яр ( 3,2 б). Довжина - 10 м. Обладнання: к.л., ЛО (петля) – на ВД. Перила 
для переправи обладнані суддями, 1 суддівський фал – на ДП. ЛО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники 
проходять етап по суддівських перилах з суддівським фалом та супроводжуючою мотузкою. 

2. Жердини (1Б, 4,0 б). Довжина етапу – до 10 м. Обладнання етапу: 2 жердини та 5 опор – на ДП; к.л. 
– на ВД та  ЦД.  

3. Траверс скельної ділянки (2Б, 9,6 б). Довжина –  14м. Крутизна схилу – 85*.Обладнання: ВО(ЗСК), 
ЛО (петля), к.л. – на ВД; 4 ППС(кільце) – на ДП; ПСП, 2 ЛО (петля), НЗ на ЦД. Всі ділянки траверсу – 
горизонтальні. Перший учасник проходить з КС, другий  по наведених перилах, або як перший. 
Дозволяється транспортувати вантаж першому учаснику.  

4. Переправа по вірьовці з перилами через яр ( 3,2 б). Довжина етапу – 17 м. Обладнання етапу:  
верхні і нижні СП– на ДП; ПСП, 2 ЛО (петля), НЗ – на ВД; ПСП, ЛО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники 
проходять етап по суддівських перилах з супроводжуючою мотузкою. Етапи 3 – 4 долаються без 
втрати с/с. 

5. В’язання вузлів (1А – 2,0 б). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни,  опора дерево. 
Команда в’яже 6 вузлів, по одному з переліку Настанов за призначенням. Перелік вузлів буде 
оголошено на нараді представників. 

6. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (маятник) ( 4.0 б)  Довжина зони 
перешкоди -  6 м. Обладнання: суддівська мотузка маятника; к.л. – на ВД та ЦД . Учасники долають 
етап без самостраховки та супроводження. ПЗЧ - 1 

7. Підйом по скельній ділянці (2Б, 10,6 б). Довжина –  7м. Крутизна схилу – 80*  Обладнання: 2 ЛО 
(петля), к.л. – на ВД; СС для першого учасника, 2 ППС(крюк) – на ДП; ПСП, 3 ВО (кільце), НЗ на ЦД. 
Учасники проходять етап з КС. Транспортування вантажу першому учаснику заборонено. 

8. Спуск по вертикальних перилах (2А, 7,7 б). Довжина – 5 м. Крутизна схилу – 900.  
           Обладнання:  ПСП, 3 ВО (кільце), НЗ – на ВД; 2 ЛО (петлі), БЗ – на ЦД. Учасники проходять  
            етап  по командних перилах з КС. 
            Етапи 7 - 8 долаються без втрати с/с. 



9. Переправа по колоді через яр (2А, 8,0 б). Довжина етапу – 12м. Обладнання: колода довжиною 6 м. 
на ДП; к.л., ПО (дерево), 2 ЛО (петля) – на ВД; к.л., ПО (дерево), ЛО (петля) – на ЦД. Перший 
переправляється по колоді з КС. Другий по наведених перилах з супроводженням. ЗЧ. 

 
Дистанція «Смуга перешкод» командні змагання середня група 

1.  Клас дистанції    - ІІ (38,4 б.) 
2.  Довжина    -   до 100 м. 
3.  Сумарний набір висоти    - 8 м 
4.  Кількість етапів - 7, з них з самонаведенням – 4. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 ПЗЧ-1 – 13 хв.; ЗЧ –25 хв. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

 

1. Жердини (1Б, 6,0 б). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання етапу: 6 жердин та 7 опор – на ДП; к.л. – 
на ВД та  ЦД.  

2. В’язання вузлів (1А – 2,0 б). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни,  опора дерево. Команда 
в’яже дванадцять вузлів, по два з переліку Настанов за призначенням. Перелік вузлів буде оголошено 
на нараді представників. 

3. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (маятник) (4.0 б)  Довжина зони 
перешкоди -  6 м. Обладнання: суддівська мотузка маятника; к.л. – на ВД та ЦД . Учасники долають етап 
без самостраховки та супроводження. 

4. Підйом по схилу (1Б, 6,4 б) Довжина – 7 м.,крутизна – 47*. Обладнання: к.л., 2 ЛО (петля) – на ВД. 2 
ППС (крюк) на ДП. ПСП, ВО (кільце), НЗ – на ЦД. Перший проходить етап з КС. Решта з с/с по 
наведених перилах.  

5. Крутопохила переправа ( 4,8 б) Довжина – 8 м.Обладнання: ПСП, 2 ЛО (петля), НЗ – на ВД. Подвійні 
суддівські перила на ДП. 3 ЛО (петля), к.л. – на ЦД. Всі учасники проходять етап по суддівських перилах 
з КС. Для останнього – супроводжуюча мотузка. ПКЧ – 1.    

Етапи 4 – 5 долаються без втрати с/с . 

6.  Підйом по скельній ділянці (2А, 9,6 б). Довжина –  7м. Крутизна схилу – 80*  Обладнання: 2 ЛО 
(петля), к.л. – на ВД; СС для першого учасника, 2 ППС(крюк) – на ДП; ПСП,  ВО (ЗСК), НЗ на ЦД. 
Учасники проходять етап з КС. Транспортування вантажу першому учаснику заборонено. 

7. Спуск по вертикальних перилах (2А, 7,7 б). Довжина – 5 м. Крутизна схилу – 900.  Обладнання:  ПСП, 
3 ВО (кільце), НЗ – на ВД; 2 ЛО (петлі), БЗ – на ЦД. Учасники проходять  етап  по командних перилах з 
КС. ЗЧ. 

  
            Етапи 6 - 7  долаються без втрати с/с. 
 

Дистанція «Смуга перешкод (зв’язки)» командні змагання середня група 

1.  Клас дистанції    - ІІ (36,2 б) 
2.  Довжина    -   до 100 м. 
3.  Сумарний набір висоти    - 6 м 
4.  Кількість етапів - 8, з них з самонаведенням – 5. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 ПЗЧ-1 – 10 хв.; ЗЧ – 20 хв. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 
8. Зв’язки можуть бути жіночі, чоловічі, змішані. 



1. Навісна переправа через яр ( 3,2 б). Довжина - 10 м. Обладнання: к.л., ЛО (петля) – на ВД. Перила 
для переправи обладнані суддями, суддівський фал – на ДП. ЛО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники 
проходять етап по суддівських перилах з суддівським фалом та супроводжуючою мотузкою. 

2. Жердини (1Б, 4,0 б). Довжина етапу – до 10 м. Обладнання етапу: 2 жердини та 5 опор – на ДП; к.л. – 
на ВД та  ЦД.  

3. Траверс скельної ділянки (2А, 8.0 б). Довжина –  14м. Крутизна схилу – 85*.Обладнання: ВО(ЗСК), ЛО 
(петля), к.л. – на ВД; 4 ППС(кільце) – на ДП; ПСП, 2 ЛО (петля), НЗ на ЦД. Всі ділянки траверсу – 
горизонтальні. Перший учасник проходить з КС, другий  по наведених перилах, або як перший. 
Дозволяється транспортувати вантаж першому учаснику.  

4. Переправа по вірьовці з перилами через яр ( 3,2 б). Довжина етапу – 17 м. Обладнання етапу:  
верхні і нижні СП– на ДП; ПСП, 2 ЛО (петля), НЗ – на ВД; ПСП, ЛО (петля), к.л. – на ЦД. Учасники 
проходять етап по суддівських перилах з супроводжуючою мотузкою.  

      Етапи 3 – 4 проходяться без втрати с/с. 

5. В’язання вузлів (1А – 2,0 б). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни,  опора дерево. Команда 
в’яже 6 вузлів, по одному з переліку Настанов за призначенням. Перелік вузлів буде оголошено на 
нараді представників. 

6. Подолання перешкоди за допомогою підвішеної мотузки (маятник) (4.0 б)  Довжина зони 
перешкоди -  6 м. Обладнання: суддівська мотузка маятника; к.л. – на ВД та ЦД . Учасники долають етап 
без самостраховки та супроводження. ПЗЧ - 1 

7. Підйом по скельній ділянці (2А, 8.0 б). Довжина –  7м. Крутизна схилу – 80*  Обладнання: 2 ЛО 
(петля), к.л. – на ВД; СС для першого учасника, 2 ППС(крюк) – на ДП; ПСП, 3 ВО (кільце), НЗ на ЦД. . 
Учасники проходять етап з КС. Транспортування вантажу першому учаснику заборонено. 

8. Спуск по вертикальних перилах (3,8 б). Довжина – 5 м. Крутизна схилу – 900.  Обладнання:  ПСП, 3 
ВО (кільце), НЗ – на ВД; спускові перила на ДП. 2 ЛО (петлі), БЗ – на  ЦД.  Учасники проходять  етап  по 
суддівських перилах з КС.  ЗЧ.  

            Етапи 7 - 8 долаються без втрати с/с. 
 

 
 

 
    
 

 


