
 

 



 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради». 

4. Учасники змагань 
4.1. До участі у змаганнях допускаються команди від закладів середньої освіти, 

закладів позашкільної освіти, закладів освіти обласного підпорядкування, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої освіти або збірні 

команди сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад. 

Кількість команд від однієї території не обмежується. 

4.2. Змагання проводяться у двох вікових групах: середня вікова група - 

учнівська молодь не старша 2007 р.н.; старша вікова група - учнівська та 

студентська молодь не старша 2001 р. н. 

4.3. Склад команди по кожній віковій групі - 4 учасника (з них не менше 

1-ї дівчини), тренер, представник та кваліфікований суддя. 

4.4. Спортивна кваліфікація учасників згідно п.3.3.2. Правил змагань зі 

спортивного туризму. 

4.5. Змагання проводяться на дистанціях: середня вікова група - 

особисто-командні змагання на комплексній дистанції («Фігурне водіння 

велосипеду», «Тріал»). Склад команди - 4 особи (не менше 1-ї дівчини), залік по 

трьох результатах (не менше 1-ї дівчини); клас дистанції I, II. Старша вікова 

група - особисто-командні змагання на комплексній дистанції («Фігурне 

водіння велосипеду», «Тріал»). Склад команди - 4 особи (не менше 1-ї дівчини), в 

залік по трьох результатах (не менше 1-ї дівчини); клас дистанції I, II, III. 

4.6. Спорядження для проходження дистанції має гарантувати безпеку 

спортсменів. До змагань допускаються велосипеди лише в технічно справному 

стані. Відповідальність за технічний стан велосипеду, що використовуються на 

змаганнях з велосипедного туризму покладаються на представника команд. Всі 

дистанції з техніки велосипедного туризму учасники долають у шоломах або 

касках. Наявність багажника необов'язкова. 

5. Програма змагань 

5.1. Участь у змаганнях можлива лише за дотримання вимого даного 

Порядку проведення п. 9.1., 9.2. 

5.2. Після підтвердження команд про участь у змаганнях (за формою 1), буде 

складено графік виступу команд у змаганнях (дата та час виступу). До 30 березня 

2021 року команди отримають виклик на змагання. Команди прибувають на 

змагання відповідно до виклику. 

Форма 1 № 

п/п 

команда середня старша Тренер команди телефон 

1 

клас 

2 

клас 

1 

клас 

2 

 клас 

3 

клас 

1 пмцпо 2 2 1 1 2 Луценко В.П. 050 0131596 



 

5.3. Особисто-командні змагання на "Комплексній дистанції" (відповідно 

до виклику команд на участь у змаганнях. 

6. Визначення переможців 
6.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного 

туризму даним Порядком проведення та Умовами. 

6.2. Результат команди в командних змаганнях на «Комплексній 

дистанції» визначається за сумою часу трьох кращих учасників з них не менше 

однієї дівчини. 

7. Нагородження 
7.1. Переможці та призери в загальному заліку, в окремих видах 

програми та особистому заліку нагороджуються медалями, призами та 

грамотами. 

7.2. Кожна команда, окремі учасники, фізичні та юридичні особи 

можуть установити свій приз. 

7.3. Нагороди призерам змагань будуть надіслані після завершення 

змагань. 

8. Умови прийому команд 
8.1. Змагання проводяться з дотриманням вимог Постанови КМУ від 

09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та Постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 19.11.2020 № 58 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», , Постанови КМУ від 

17.02.2021 № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України» . 

8.2. Команди повинні мати особисте та командне спорядження для 

проходження дистанцій, що забезпечує безпеку учасників. 

8.3. Команди прибувають на місце проведення змагань (буде повідомлено 

після підтвердження команд) відповідно до виклику, за одну годину до її 

запланованого графіком виступу на дистанції для реєстрації, проходження 

температурного скринінгу, перевірки засобів індивідуального захисту (масок) 

та проходження мандатної комісії. Перед та після проходження дистанції 

учасники обов’язково обробляють руки антисептиками. 

9. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 
9.1. Попередня реєстрація на участь у змаганнях до 26 березня 2021 року 

(форма №1), на адресу: poltavatourcenter@gmail.com або victorovuch61@gmail.com 

mailto:turcenter@mail.ru


  

За консультаціями з питань реєстрації звертатися за м.т. - 096-2972697 

Порубай Наталія Юріївна (головний секретар 24 обласної туристської 

Спартакіади) та Тесля Світлана Юріївна ( головний секретар змагань з 

велосипедного туризму 0953762892). 

 9.2. Технічні заявки до 10.00 01 квітня 2021 року на адресу: 

poltavatourcenter@gmail.com або victorovuch61@gmail.com  

9.3. Уразі відсутності попередньої та технічної заявок, команди до 

змагань не допускаються. 

9.4. Додаткову інформацію щодо дистанцій змагань та порядку 

проведення можна отримати: 0500131596 Луценко В'ячеслав Павлович, 

головний суддя змагань). 

9.5. Під час проходження мандатної комісії команди подають документи: 

- іменну заявку команди, завірену керівником органу управління освітою, 

директором закладу освіти та лікувальним закладом; (Дані про учасників 

змагань (Прізвище, Ім’я, по батькові, повна дата народження, розряд) тільки у 

друкованому вигляді. Підпис та печатка лікаря про допуск учасника до змагань. 

На іменній заявці обов’язково повинна бути печатка лікувального закладу, на 

обліку якого знаходяться учасники команди) 

- наказ про направлення команди та призначення представника команди 

та тренера, які відповідають за життя та здоров’я учасників; 

- документи, що посвідчують особу учасників (паспорт громадянина 

України, паспорт громадянина України у формі картки, паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, учасники, яким не виповнилося 14 років - 

свідоцтво про народження та учнівський квиток 2020-2021 н.р.); 

- кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про 

присвоєння спортивного розряду; 

- страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддів 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. Для забезпечення підготовки та проведення змагань в 

установленому порядку залучаються благодійні внески, спонсорська допомога, 

не заборонені чинним законодавством України. 

10.2. Відшкодування витрат на участь у змаганнях здійснюється 

стороною, що відряджає. 

mailto:poltavatourcenter@gmail.com

