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Порядок проведення 

 відкритої першості Станції юних туристів ім. Давида Гурамішвілі  

 м. Миргорода з пішохідного туризму в приміщенні «Миргородська зима 2019»    

в залік 23 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини 

 

1. Мета змагань 

1.1. Популяризація і подальший розвиток спортивного туризму в місті,  підвищення 

спортивної майстерності, виявлення найсильніших команд і спортсменів, пропаганда 

здорового способу життя. 

 

2. Термін та  місце проведення 

 2.1. Змагання  проводяться 8 - 10 лютого 2019 р в м. Миргороді в спортивній залі 

станції юних туристів ім. Давида Гурамішвілі м. Миргорода. 

 

3. Керівництво змаганнями 

 3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює 

адміністрація станції юних туристів ім. Давида Гурамішвілі м. Миргорода. Безпосереднє 

проведення змагань здійснює головна суддівська колегія (далі ГСК).  

 

4. Учасники змагань 

4.1. До участі у змаганнях допускаються команди від загальноосвітніх, позашкільних, 

інтернатних та вищих навчальних закладів міста та області, або збірні команди міст 

(районів), об’єднаних територіальних громад Полтавської області та інших областей. 

Змагання проводяться у двох вікових групах. Середня група – учасники не старші 2005 року 

народження. Старша група – учасники не старші 1999 року народження.   

 4.2. Змагання  проводяться по двох видах: 

1) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод». Склад команди – 6 осіб (не 

менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІІ, (старша група). Клас дистанції – II, (середня група). 

 2) командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» (зв’язки). Склад команди – 8 

осіб (не менше 3 дівчат), в залік 3 результати зв’язок (не менше 2 дівчат); клас дистанції – ІІІ,  

(старша група). Клас дистанції – II, (середня група).  

4.3. Склад команди  - 11 осіб, в тому числі 8 спортсменів (з них не менше 3-х дівчат), 

тренер, представник та кваліфікований суддя.  

 

5. Програма змагань 

8 лютого. Заїзд учасників, робота мандатної комісії до 17.00 

        17.00 – показ дистанції «Смуга перешкод»  (зв’язки)  

        18.00 – нарада ГСК та представників команд 

9 лютого.  
        9.00 – відкриття змагань 

        9.30 - початок  змагань «Смуга перешкод» (зв’язки) середня група. 

        13.00 – початок змагань «Смуга перешкод» (зв’язки) старша группа 

        17.00 – показ дистанції командних змагань «Смуга перешкод»   

        18.00 – нарада ГСК та представників команд 

10 лютого. 

        8.00 – початок  змагань на дистанції «Смуга перешкод» (командні) середня група 

        11.00 – початок змагань на дистанції «Смуга перешкод» (командні)  старша група 

         



        15.00 – нагородження переможців та призерів, закриття змагань. 

Остаточні умови проходження дистанцій будуть оголошені в день заїзду команд. 

 

6. Визначення переможців 

6.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму, 2008 

року, даним Порядком проведення, Умовами та Технічним регламентом дійсних на момент 

проведення змагань. 

6.2. 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. 

6.3. Результат у командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод»  (зв’язки)   

визначається за сумою місць трьох зв’язок, з них не менше двох дівчат. 

 

7. Нагородження 

            7.1. Команди переможці та призери  в загальному заліку   нагороджуються призами та 

грамотами станції юних туристів ім. Давида Гурамішвілі м. Миргорода. 

            7.2. Команди переможці та призери в окремих видах програми нагороджуються 

грамотами станції юних туристів ім. Давида Гурамішвілі м. Миргорода. 

7.3. Кожна команда, окремі учасники, фізичні та юридичні особи можуть установити 

свій приз. 

 

8. Умови  прийому та розміщення команд 

 8.1. Команди прибувають 8 лютого 2019 року в приміщення станції юних туристів ім. 

Давида Гурамішвілі м. Миргорода до 17.00  для реєстрації та проходження мандатної комісії. 

 8.2. Розміщення учасників в квартирах міста через квартирну агенцію. Орієнтовна 

вартість оренди трикімнатної квартири 400 - 500 грн за добу. Квитанції про оплату 

видаються. 

 

9. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 

 9.1. Попередні заявки на участь у змаганнях надсилаються до  1 лютого 2019 року на 

адресу: mirgorsytyr@gmail.com  , тел. (05355) 5-83-20 . 

 9.2. У день заїзду до мандатної комісії подаються такі документи: 

      іменна заявка за встановленою формою,  завірена організацією, що направляє команду та 

медичною організацією; 

      наказ про участь у змаганнях; 

      паспорт громадянина України, свідоцтво про народження або паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон чи проїзний документ дитини; 

      учнівські  квитки або довідки за 2018-2019 навчальний рік з місця навчання з 

фотографією, завіреною печаткою; 

      кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про присвоєння спортивного 

розряду (звання); 

      страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддю від команди, дійсні на час 

проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати страхові виплати в разі 

настання нещасних випадків під час занять спортом, участі в змаганнях.  

 

10. Фінансування 

 10.1. Організація та проведення змагань за рахунок Станції юних туристів ім. Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода та благодійних внесків фізичних та юридичних осіб. 

 10.2. Відшкодування витрат на участь у змаганнях здійснюється стороною, що 

відряджає. 


