








Попередні Умови проходження дистанцій відкритого 25 Чемпіонату області  

з пішохідного туризму в приміщенні (03-05 листопада 2021 року) 

 

Особисто-командні змагання 

Дистанція 1 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – І (27,4 б.) 

2. Довжина – до 100 м. 

3. Набір висоти – 0 м. (0 б.) 

4. Кількість етапів – 5 (всі етапи наведені суддями), спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ: старша вікова група – 3.00; середня вікова група – 4.00. 

ЗЧ: старша вікова група – 4.00; середня вікова група – 5.00. 

 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 3 хв. 

7. 1-3 етапи спільні для хлопців та дівчат, з 4 етапу розділення. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.) Виносний етап. Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни, опора – труба. Учасники старшої вікової групи в’яжуть шість вузлів, по одному з 

переліку Технічного регламенту за призначенням. Учасники середньої вікової групи в’яжуть 

чотири будь-які з переліку. ЗЧ: старша вікова група – 2.00; середня вікова група – 1.00. 

2. Рух по жердинах (1А – 5 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: жердина та шість опор 

– на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Переправа за допомогою маятника (1А – 4 б.). Довжина – 4-5 м. Обладнання: КЛ – 

на ВД та ЦД; підвішена мотузка з вузлами провідниками для с/с. Учасники долають етап із с/с. 

4. Траверс схилу (1А – 3,2 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; СП, 6 

горизонтальних ділянок – на ДП.   

5. Переправа через яр по колоді (1А – 4 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ – на ВД 

та ЦД; СП, колода – на ДП. 

6. Навісна переправа через яр (1А – 4 б.).  Довжина – 11’ м. Обладнання: КЛ – на ВД 

та ЦД; СП – на ДП. 

 

Дистанція 2 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – ІІ (45,1 б.) 

2. Довжина – до 150 м. 

3. Набір висоти – 13 м. (1,3 б.) 

4. Кількість етапів – 7 (4 етапи наводять учасники або частково), спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ-1: старша вікова група – 4.00; середня вікова група – 5.00. 

ПЗЧ-2: старша вікова група – 7.00; середня вікова група – 9.00. 



ЗЧ: старша вікова група – 11.00; середня вікова група – 14.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 5 хв. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.) Виносний етап. Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни, опора – труба. Учасники старшої вікової групи в’яжуть шість вузлів, по одному з 

переліку Технічного регламенту за призначенням. Учасники середньої вікової групи в’яжуть 

чотири будь-які з переліку. ЗЧ: старша вікова група – 2.00; середня вікова група – 1.00. 

2. Рух по жердинах (1А – 5 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: жердина та шість опор 

– на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Підйом по скельній ділянці (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: СС, штучна 

скельна ділянка, ОЛ – на ДП; ПСП, ПС (ЗСК) – на ЦД. Учасники долають етап із СС. 

4. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: ПСП, 

ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД. Учасники долають етап по наведених перилах із СС. 

Етапи 3-4 долаються без втрати СС. ПЗЧ-1. 

5. Навісна переправа через яр (1А – 4,8 б.).  Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПС 

(ЗСК) – на ВД; КЛ – на ЦД; СП – на ДП. Учасники долають етап по СП із готовою системою для 

супроводження. 

6. Переправа через яр по колоді (1Б – 6,0 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: ПС 

(ЗСК),КЛ – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Учасники переправляють за допомогою човника кінець 

мотузки з одним карабіном на ЦД, який закріплює асистент, наводять перила та 

переправляються на ЦД із с/с. ПЗЧ-2. 

7. Підйом вертикальними перилами (1Б – 4,8 б.). Довжина – 8 м. Обладнання: СС, 

СП – на ДД; ПСП, ПС (ЗСК) – на ЦД. Учасники долають етап по СП із СС. 

8. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 8 м. Обладнання: ПСП, 

ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД. Учасники долають етап по наведених перилах із СС. 

Етапи 7-8 долаються без втрати СС. ЗЧ. 

 

Дистанція 3 класу. 

Загальні положення 

7. Клас дистанції – ІІІ (76,9 б.) 

8. Довжина – до 200 м. 

9. Набір висоти – 18 м. (1,8 б.) 

10. Кількість етапів – 9 (6 етапи наводять учасники або частково), спецзавдання – 1. 

11. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ-1 – 5.00; ПЗЧ-2 – 10.00; ЗЧ – 18.00. 

12. Орієнтовний стартовий інтервал – 7 хв. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.) Виносний етап. Обладнання: мотузки різного діаметру, 

карабіни, опора – труба. Учасники старшої вікової групи в’яжуть шість вузлів, по одному з 



переліку Технічного регламенту за призначенням. Учасники середньої вікової групи в’яжуть 

чотири будь-які з переліку. ЗЧ: старша вікова група – 2.00; середня вікова група – 1.00. 

2. Рух по жердинах (1А – 5 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: жердина та шість опор 

– на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Похила навісна переправа вгору (2Б – 12,0 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: ПКП 

(подвійна петля), КЛ – на ВД; подвійні СП, закріплені на ЦД, СС – на ДП; ПСП, ПС (ЗСК) – на 

ЦД. Учасники долають етап по самостійно наведених СП із СС. За карабіни задіяні для 

наведення, штрафні бали не виставляються. 

4. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: ПСП, 

ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД. Учасники долають етап по наведених перилах із СС. 

Етапи 3-4 долаються без втрати СС. ПЗЧ-1. 

5. Підйом по скельній ділянці (2Б – 8,0 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: СС, штучна 

скельна ділянка, ОЛ – на ДП; ПСП – на ЦД. Учасники долають етап із СС. 

6. Траверс схилу (1А – 3,2 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: ПСП – на ВД та ЦД; СП, 

6 горизонтальних ділянок – на ДП.   

7. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: ПСП, 

ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД. Учасники долають етап по наведених перилах із СС. 

Етапи 6-8 долаються без втрати с/с.  

8. Переправа через яр по колоді (1Б – 6,0 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: ПС 

(ЗСК),КЛ – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Учасники переправляють за допомогою човника кінець 

мотузки з одним карабіном на ЦД, який закріплює асистент, наводять перила та 

переправляються на ЦД із с/с. ПЗЧ-2. 

9. Підйом вертикальними перилами, підйом потерпілого (1Б+2Б – 6,0 б. + 5,0 б.). 

Довжина – 8 м. Обладнання: потерпілий – рюкзак вагою 10-15 кг. – на ВД; СС, СП – на ДД; 

ПСП, ПС (ЗСК) – на ЦД. Учасники долають етап по СП із СС. Потерпілого піднімають за 

допомогою поліспасту. 

10. Спуск потерпілого з супроводжуючим (2А – 8,0 б. + 5,0 б.).). Довжина – 8 м. 

Обладнання: ПСП, ПС (ЗСК) – на ВД; підлога (БЗ) – на ЦД. Потерпілий – рюкзак вагою 10-15 

кг. Учасники долають етап самовипуском із СС. Етапи 10-11 долаються без втрати СС. 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.  

 

 

 

 

 

 



Командні змагання 

Дистанція 1 класу. 

Загальні положення 

1. Клас дистанції – І (28,8 б.) 

2. Довжина – до 100 м. 

3. Набір висоти – 0 м. (0 б.) 

4. Кількість етапів – 5, спецзавдання – 1. 

5. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ: старша вікова група – 6.00-7.00; середня вікова група – 8.00-9.00. 

ЗЧ: старша вікова група – 13.00-15.00; середня вікова група – 17.00-20.00. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни, опора 

– труба. Учасники старшої вікової групи в’яжуть всі вузли з переліку Технічного регламенту. 

Учасники середньої вікової групи в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Технічного 

регламенту за призначенням. 

2. Рух по жердинах (1А – 6,0 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: три жердини та сім 

опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Переправа за допомогою маятника (1А – 4,0 б.). Довжина – 4 м. Відстань між ПС – 

до 10 м. Обладнання: КЛ, ПС (петля) – на ВД та ЦД; підвішена мотузка з вузлами провідниками 

для с/с. Учасники долають етап із с/с та командним супроводженням. 

4. Навісна переправа через яр (1А – 4,0 б.).  Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПС 

(петля) – на ВД та ЦД; СП – на ДП. ПЗЧ. 

5. Траверс схилу (1Б – 4,8 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПС (петля) – на ВД та 

ЦД; 4 ППС (петля) – на ДП, всі ділянки горизонтальні. Транспортування вантажу першому та 

останньому учасникам – дозволено. 

6. Переправа через яр по колоді (1Б – 6,0 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПКП 

(ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Перший учасник по колоді з КС. ЗЧ. 

 

Дистанція 2 класу. 

Загальні положення 

7. Клас дистанції – ІІ (42,1 б.) 

8. Довжина – до 100 м. 

9. Набір висоти – 5 м. (0,5 б.) 

10. Кількість етапів – 6, спецзавдання – 1. 

11. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ: старша вікова група – 13.00-15.00; середня вікова група – 18.00-20.00. 

ЗЧ: старша вікова група – 28.00-30.00; середня вікова група – 36.00-40.00. 

12. Орієнтовний стартовий інтервал – 15 хв. 

 

  



Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни, опора 

– труба. Учасники в’яжуть всі вузли з переліку Технічного регламенту. 

2. Рух по жердинах (1А – 6,0 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: три жердини та сім 

опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Підйом по скельній ділянці (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: БЗ, ПС (2 

петлі) – на ВД; СС – для першого учасника, ОЛ, 2 ППС (петлі) – на ДП; ПСП, ПС (2 петлі) – на 

ЦД. Перший учасник з КС та СС. Транспортування вантажу першому учаснику – заборонено. 

4. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: НЗ, ПС 

(2 ЗСК, петля), ПСП – на ВД; БЗ, ПС (2 петлі) – на ЦД. Учасники спускаються по КП з верхньою 

КС. ПЗЧ-1. 

5. Навісна переправа через яр (2А – 8,0 б.).  Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПКП 

(ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД. Перший учасник вільним лазінням з КС, транспортування 

вантажу першому – дозволено. 

6. Траверс схилу (1Б – 4,8 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПС (петля) – на ВД та 

ЦД; 4 ППС (петля) – на ДП, всі ділянки горизонтальні. Транспортування вантажу першому та 

останньому учасникам – дозволено. 

7. Переправа через яр по колоді (1Б – 6,0 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПКП 

(ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Перший учасник по колоді з КС. ЗЧ. 

 

Дистанція 3 класу. 

Загальні положення 

13. Клас дистанції – ІІ (42,1 б.) 

14. Довжина – до 100 м. 

15. Набір висоти – 5 м. (0,5 б.) 

16. Кількість етапів – 6, спецзавдання – 1. 

17. Суддівські обмеження часу: 

ПЗЧ-1: 20.00-25.00; ПЗЧ-2: 40.00-45.00; ЗЧ: 55.00-60.00. 

18. Орієнтовний стартовий інтервал – 25 хв. 

 

Перелік етапів, порядок та техніка проходження. 

1. В’язання вузлів (1А – 4,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни, опора 

– труба. Учасники в’яжуть всі вузли з переліку Технічного регламенту. 

2. Рух по жердинах (1А – 6,0 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: три жердини та сім 

опор – на ДП; КЛ – на ВД та ЦД. 

3. Підйом по скельній ділянці (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: БЗ, ПС (2 

петлі) – на ВД; СС – для першого учасника, ОЛ, 2 ППС (петлі) – на ДП; ПСП, ПС (2 петлі) – на 

ЦД. Перший учасник з КС та СС. Транспортування вантажу першому учаснику – заборонено. 

4. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: НЗ, ПС 

(2 ЗСК, петля), ПСП – на ВД; БЗ, ПС (2 петлі) – на ЦД. Учасники спускаються по КП з верхньою 

КС.  



5. Навісна переправа через яр з транспортуванням потерпілого (2Б + н/к – 10,0 б. 

+ 2,0 б.).  Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПКП (ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД. Перший 

учасник вільним лазінням з КС, транспортування вантажу першому – дозволено. Умовний 

потерпілий, член команди, на етапі не працює. Для нош – три короткі та дві довгі жердини. ПЗЧ-

1. 

6. Підйом по скельній ділянці (2Б – 8,0 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: БЗ, ПС (2 

петлі) – на ВД; СС – для першого учасника, ОЛ, ППС (петля) – на ДП; ПСП, ПС (2 петлі) – на ЦД. 

Перший учасник з КС та СС. Транспортування вантажу першому учаснику – заборонено. 

7. Траверс схилу (1А – 3,8 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: ПСП – на ВД та ЦД; СП – 

на ДП, всі ділянки горизонтальні.  

8. Спуск вертикальними перилами (2А – 6,4 б.). Довжина – 5 м. Обладнання: НЗ, ПС 

(2 ЗСК, петля), ПСП – на ВД; БЗ, ПС (2 петлі) – на ЦД. Учасники спускаються по КП з верхньою 

КС. ПЗЧ-2. 

9. Переправа через яр по колоді (1Б – 6,0 б.). Довжина – 11 м. Обладнання: КЛ, ПКП 

(ЗСК), ПС (2 петлі) – на ВД та ЦД; колода – на ДП. Перший учасник по колоді з КС.  

10. Транспортування потерпілого з виготовленням  жорстких нош (1А + 1А – 2,0 б. 

+ 4,0 б.). Довжина – 110 м. Обладнання: КЛ – на ВД та ЦД; коридор руху – на ДП. Для нош – три 

короткі та дві довгі жердини. Команда виготовляє жорсткі ноші, наповнення з мотузок. 

Транспортує на ЦД. Потерпілий член команди, на етапі не працює. ЗЧ. 

 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого 

результату  та подолання її учасником.  

 


