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 Керівникам органів управління 

 освітою райдержадміністрацій, 

 виконкомів міських рад, об’єднаних 

територіальних громад 
 

Директорам закладів інституційного 

догляду та виховання дітей  

(інтернатного типу) обласного 

підпорядкування 
 

Директорам закладів позашкільної  

освіти туристсько-краєзнавчого  

профілю  
 

 

 Ураховуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та з урахуванням ситуації з COVID-

19, 

інформуємо Вас про те, що наразі вирішується питання щодо проведення 

змагань Програми 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді, затвердженої наказом Департаменту освіти і науки 

полтавської обласної державної адміністрації від 28.01.2020 № 25 „Про 

затвердження Положення про обласну туристську Спартакіаду учнівської та 

студентської молоді Полтавщини”, зареєстрованого в Північно-Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 30.01.2020 за № 12/12. 

Адміністрацією Полтавського обласного центру національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді та Головною суддівською 

колегією 24 обласної Спартакіади прийнято рішення про скорочення видів та 
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дистанцій змагань. Змагання проводяться в один день. Попередня реєстрація 

команд в електронному вигляді. Запитання щодо подолання дистанції на 

форумі Полтавського ОЦНПВТКУМ. Офіційні відкриття та закриття змагань не 

плануються. В залежності від ситуації в регіоні, планується проведення 

змагань: 

Старша вікова група 

  1. 03.10 – 22 відкритий Чемпіонат області зі спортивного 

орієнтування (с. Красногорівка, Великобагачанський район ), К=1,5. 

1) особисто-командні змагання за вибором. Склад команди – 8 осіб (не 

залежно від статі), в командний залік не більше 6 результатів. 

2. 10.10 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму „Осінній марафон – 

2020” (м. Миргород), К=1. 

1) командні змагання на дистанції „Крос-похід”: Склад команди – 6 осіб 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІІ. 

3. 17.10 – Відкрита першість Чутівського району з пішохідного 

туризму в приміщенні (с. Нова Кочубеївка), К=1. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга  перешкод”: Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

4. 31.10 – 25 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в 

приміщенні (с. Розсошенці Полтавський район), К=1,5. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 
 

 

 

 Середня вікова група 
 

1. 03.10 – 22 відкритий Чемпіонат області зі спортивного 

орієнтування (с. Красногорівка, Великобагачанський район), К=1,5. 

1) особисто-командні змагання за вибором. Склад команди – 8 осіб (не 

залежно від статі), в командний залік не більше 6 результатів. 

2. 10.10 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму „Осінній марафон – 

2020” (м. Миргород), К=1. 

1) командні змагання на дистанції „Крос-похід”: Склад команди – 6 осіб 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІ. 

3. 17.10 – Відкрита першість Чутівського району з пішохідного 

туризму в приміщенні (с. Нова Кочубеївка), К=1. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга  перешкод”: Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ.  

4. 31.10 – 25 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в 

приміщенні (с. Розсошенці Полтавський район), К=1,5. 



1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

 

 Підведення підсумків 

1. Особиста першість – в залік ідуть не більше 2 кращих результатів з 3 

проведених видів. У випадку якщо деякі змагання не відбудуться то загальний 

залік проводитися не буде. У залік ідуть очки набрані на особисто-командних 

дистанціях.  

2. Пріоритетні змагання – особисто-командні змагання на дистанції 

„Смуга перешкод” під час 25 відкритого Чемпіонату області з пішохідного 

туризму в приміщенні. 

3. Командна першість – в залік ідуть не більше 3 кращих результатів з 4 

проведених видів. У випадку якщо деякі змагання не відбудуться то змінюється 

і кількість залікових видів – 2 кращих результатів з 3. У випадку якщо буде 

проведено лише одні або два змагання то загальний залік проводитися не буде 

4.  Пріоритетні змагання – особисто-командні змагання на дистанції 

„Смуга перешкод” під час 25 відкритого Чемпіонату області з пішохідного 

туризму в приміщенні. 

5. Якщо на дистанції чи виді змагань виступає дві та менше територій 

(міст, районів, об’єднаних територіальних громад) то змагання вважаються не 

дійсні і команди та учасники залікових очок не отримують.  

6. У випадку, якщо на дистанції чи виді змагань виступає п’ять та менше 

територій (міст, районів, об’єднаних територіальних громад) команди та 

учасники отримують очки в залік з К=0,5.  

 

 Вимоги до організації та проведення змагань 

 

           1. При проведенні змагань організатори змагань, учасники, судді та 

персонал задіяний для проведення змагань повинні дотримуватися вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами) 

       У разі проведення змагань та участі в них команд Вашого регіону з метою 

дотримання вимог щодо запобігання поширенню на території області 

респіраторної хвороби COVID-19 рекомендуємо: 

1) По можливості передбачати проїзд команд до місця проведення змагань 

власним або орендованим транспортом для зменшення контактів зі 

сторонніми особами при проїзді громадським транспортом. 

2) Забезпечити команди засобами індивідуального захисту (маски чи 

респіратори, рукавички) та антисептичними засобами. 

 

Директор                      (підписано) С. Комісар  


