
 
 Попередні умови проходження дистанції «Смуга перешкод» особисто-командні 

змагання відкритої першості КЗ «Полтавська ЗОШ І-ІІ ступенів №15» з  пішохідного 

туризму (03-05.04.2020) 

 
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 «Т     ехнічного 
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 (65.06 б.) 
2.  Довжина    -   до 300 м. 
3.  Сумарний перепад висот   2.0 б - 20 м 
4.  Кількість етапів 10, з них з самонаведенням – 8. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 ПЗЧ – 5.00-7.00; ПКЧ – 12.00-14.00; ЗЧ – 20.00-24.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 5-7 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. Навісна переправа через яр (3,2 б). Довжина – 17м. Обладнання: КЛ, ПС (ЗСК) – на ВД 
та КЛ – на ЦД. Учасник рухається по СП з готовою системою для супроводження. 
3. Переправа по колоді (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання етапу: колода 
довжиною до 10 м. – на ДП; КЛ, ПО (дерево) – на ВД та КЛ, ПО(петля) – на ЦД. Учасник за 
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допомогою човника перетягує кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, де її закріплює 
асистент і долає етап після наведення перильної мотузки (дозволяється одинарної). ПЗЧ. 
4. Переправа по вірьовці з перилами (2А, 6,4 б). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання 
етапу: нижні СП – 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. 
5. Підйом по схилу (1,8 б). Довжина – до 25 м. Крутизна схилу – до 50°. Обладнання: КЛ – 
на ВД та ЦД; СП – на ДП.   
6. Траверс схилу (2А, 6,4 б). Довжина – до 19 м. Обладнання: КЛ – на ВД; 3 ППС (карабіни 
автомати) – на ДП; КЛ – на ЦД. Учасник рухається з самовипуском. 
7. Переправа через яр за допомогою горизонтального маятника (1А, 4,0 б). Довжина – 
до 10 м. Обладнання: КЛ, ПС(ЗСК) – на ВД та КЛ – на  ЦД; верхня СС у вигляді фала, нижні 
СП та мотузка для учасника – на ДП. Учасник організовую допоміжну мотузку для подолання 
етапу.  ПКЧ. 
8. Крутопохила переправа через яр (5,76 б). Довжина – до 19 м. Крутизна нахилу перил – 
до 300. Обладнання: КЛ на початку ПСП, ПС(ЗСК) – на ВД; КЛ – на ЦД. СП – на ДП. Учасник 
рухається по СП з самовипуском. 
9. Крутопохила переправа в гору (3А, 11,5 б). Довжина – до 20 м. Крутизна нахилу перил 
– до 400. Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК), КЛ –  на ВД; лінія наступу, ПСП та лінія торкання – на 
ЦД. Закріплені зверху подвійні СП, СС – на ДП. Учасник наводить та піднімається по 
перилах з СС. Розкріплює перила знизу суддя етапу. 
10. Спуск потерпілого з супроводжуючим (2Б, 8,0 б). Довжина – 18 м. Крутизна схилу – 
400. Обладнання: ПС (ЗСК), КЛ, СС – на ВД; КЛ – на ЦД. Потерпілий, асистент команди, у 
системі з одним карабіном. Будь-яка допомога потерпілого заборонена. Учасник долає етап 
із самовипуском. ЗЧ.  

 
ІІ клас дистанції 

1.  Клас дистанції    -ІІІ (65.06 б.) 
2.  Довжина    -   до 300 м. 
3.  Сумарний перепад висот   2.0 б - 20 м 
4.  Кількість етапів 10, з них з самонаведенням – 8. 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 Старша вікова група: ПЗЧ – 5.00-7.00; ЗЧ – 12.00-14.00. 
           Середня вікова група: ПЗЧ – 6.00-8.00; ЗЧ – 14.00-16.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 5-7 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. Навісна переправа через яр (3,2 б). Довжина – 17м. Обладнання: КЛ, ПС (ЗСК) – на ВД 
та КЛ – на ЦД. Учасник рухається по СП з готовою системою для супроводження. 
3. Переправа по колоді (2Б, 10,0 б). Довжина етапу – до 15 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 (дозволяється одинарної). ПЗЧ. 
4. Переправа по вірьовці з перилами (2А, 6,4 б). Довжина етапу – до 15 м. Обладнання 
етапу: нижні СП – на ДП; КЛ, ПО (дерево) – на ВД та КЛ, ПО(петля) – на ЦД. Учасник за 
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допомогою човника перетягує кінець мотузки з одним карабіном на ЦД, де її закріплює 
асистент і долає етап після наведення перильної мотузки. 
5. Підйом по схилу (1,8 б). Довжина – до 25 м. Крутизна схилу – до 50°. Обладнання: КЛ – 
на ВД та ЦД; СП – на ДП.   
6. Траверс схилу (2А, 6,4 б). Довжина – до 15 м. Обладнання: КЛ – на ВД; 3 ППС (карабіни 
автомати) – на ДП; КЛ – на ЦД. Учасник рухається з самовипуском. 
7. Спуск по схилу (1Б, 4,8 б). Довжина – 15 м. Крутизна схилу – 400. Обладнання: ПС 
(ЗСК), КЛ – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасник самостійно наводить перила. ЗЧ.  

 
І клас дистанції 

1.  Клас дистанції    - І (28.4 б.) 
2.  Довжина    -   до 150 м. 
3.  Сумарний перепад висот   2.0 б - 20 м 
4.  Кількість етапів 8 (всі етапи наведені суддями). 
5. Суддівські обмеження часу на кожній частині дистанції (орієнтовні): 
 Старша вікова група: ПЗЧ – 3.00; ПКЧ – 6.00; ЗЧ – 9.00. 
Середня вікова група: ПЗЧ – 4.00; ПКЧ – 8.00; ЗЧ – 11.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 3-5 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. Підйом по схилу( 1,8 б).. Довжина – до 25 м. Обладнання: СП – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 
3. Спуск по схилу (1,8 б).. Довжина – до 25 м. Обладнання: СП – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 
ПЗЧ. 
4. Траверс схилу (2,88 б). Довжина – до 35 м. Обладнання: СП (включають в себе похилі 
вгору та горизонтальні ділянки) – на ДП; КЛ – на ВД та ПСП – на ЦД.   
5. Крутопохила переправа через яр (4,32 б). Довжина – до 20 м. Крутизна нахилу перил – 
до 300. Обладнання: СП, СС на ДП;ПСП  – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасник рухається по СП з СС. 
ПКЧ 1. 
6. Навісна переправа через яр (2,4 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 через яр (3,2 б). Довжина – до 20 м. Обладнання: СП 
– на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. Учасник долає етап по СП. 
7. 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. 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.  
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