
Попередні Умови проходження дистанцій 44 обласних змагань  
з пішохідного туризму серед працівників освіти і науки Полтавщини 

 
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 - «Регламент»). Вимоги, щодо параметрів дистанції, 
подолання та послідовності проходження етапів, організації страховки, здійснюється 
відповідно до «Правил», «Регламенту» та «Умов».  

 
Дистанції «Смуга перешкод» командні змагання зв'язок  

Третій клас дистанції 

1.  Клас дистанції    -ІІІ (57,8 б.) 
2.  Довжина    -   до 300 м. 
3.  Сумарний перепад висот   2,0 б – 20 м 
4.  Кількість етапів 7, з них з самонаведенням – 7. 
5. Суддівські обмеження часу на дистанції (орієнтовні): 
 ПКЧ-1 – 07.00-08.00; ПКЧ-2 – 14.00-15.00; ЗЧ –20.00-22.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 10-12 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

 
       1. Жердини (1Б, 5,0 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: жердина та 6 опор – на ДП; КЛ 
– на ВД та  ЦД 
       2. Підйом по схилу (1Б, 8,0 б.). Довжина – до 25 м. Обладнання: ПС (2 петлі), КЛ – на 
ВД; КЛ, ПС (дерево окружністю 60 см.) – на ЦД; 4 ППС (петлі) – на ДП. Перший учасник з 
нижньою КС, транспортування вантажу першому – дозволено.  
       3. Переправа по колоді (2А, 8,0 б.). Довжина – 10 м. Обладнання: колода довжиною до 
7 м. – на ДП; ПКП (дерево окружністю 110 см.), ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; КЛ, ПКП (дерево 
окружністю 90 см.) – на ЦД. Перший учасник з КС по колоді, другий по наведених к/п, 
дозволяється одинарних. ПКЧ-1. 
       4. Похила переправа вниз (3А – 11,2 б.). Довжина – 17 м. Обладнання: КЛ на початку 
ПСП, ПКП (ЗСК), ПС (петля та ЗСК), лінія торкання – на ВД; ПКП (петля), ПС (2 петлі), КЛ – 
на ЦД. Перший учасник – по вертикальних КП з верхньою КС. Транспортування вантажу 
першому – дозволяється. Другий по к/п. 
       5. Траверс схилу (1Б, 8,0 б.). Довжина – 22 м. Обладнання: ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; 4 
ППС (петлі) – на ДП; ПС (2 петлі), ПСП – на ЦД. Всі ділянки горизонтальні. Перший з КС, 
транспортування вантажу дозволяється. Другий з КС, або по к/п. ПКЧ-2. 
       6. Навісна переправа через яр (2А – 4,0 б.). Довжина – 17 м. Обладнання: ПСП, ПС 
(дерево окружністю до 90 см.) – на ВД; подвійні СП – на ДП; КЛ, ПС (дерево окружністю до 
90 см.) на ЦД. Учасники долають етап по СП. 
       7. Спуск «потерпілого» з супроводжуючим (2Б, 9,6 б.). Довжина – 15 м. стрімкість 
схилу – 60 *. Обладнання: ПС (ЗСК), КЛ – на ВД; КЛ – на ЦД. Травма у «потерпілого» – опік  
кистей рук, потерпілий на етапі руками не працює та може рухатися на ДП поряд з 
супроводжуючим. Учасники долають етап відповідно до п.9 Технічного регламенту. ЗЧ. 

 



Перший клас дистанції 
1.  Клас дистанції    -І (30,5 б.) 
2.  Довжина    -   до 150 м. 
3.  Сумарний перепад висот   1,5 б - 15 м 
4.  Кількість етапів 5 (4 з самонаведенням або частково),  спецзавдання 1. 
5. Суддівські обмеження часу на дистанції (орієнтовні): ПКЧ – 6.00-7.00; ЗЧ – 13.00-15.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 7-8 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

 
       1.В’язання вузлів (1А, 2,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни,  опора 

дерево. Учасники в’яжуть шість вузлів, по одному з переліку Регламенту за призначенням.  

       2. Жердини (1Б, 5,0 б.). Довжина – до 15 м. Обладнання: жердина та 6 опор – на ДП; КЛ – 
на ВД та  ЦД 
       3. Підйом по схилу (1Б, 8,0 б.). Довжина – до 25 м. Обладнання: ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; 
КЛ, ПС (дерево окружністю 60 см.) – на ЦД; 4 ППС (петлі) – на ДП. Перший учасник з нижньою 
КС, транспортування вантажу першому – дозволено. ПКЧ. 
       4. Переправа по вірьовці з перилами через яр (2А – 4,0 б.). Довжина – 18 м. 
Обладнання: ПС (дерево окружністю 90 см.), КЛ на ВД та ЦД; нижні та верхні СП – на ДП. 
Учасники долають етап по СП. 
        5. Навісна переправа через яр (2А – 4,0 б.). Довжина – 17 м. Обладнання: ПС (дерево 
окружністю до 90 см.), КЛ – на ВД та ЦД; подвійні СП – на ДП. Учасники долають етап по СП. 
       6. Спуск по схилу (1 Б, 6,0 б.). Довжина – 25 м. стрімкість схилу – 60 *. Обладнання: ПС 
(дерево окружністю 80 см.), КЛ – на ВД; КЛ – на ЦД. Учасники долають етап по к/п. ЗЧ. 

 
Підведення підсумків 

Результат команди визначається за сумою місць двох зв'язок, у складі яких не більше 
трьох чоловік. 

Результат зв’язки визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого 
результату  та подолання її учасником. 1 бал штрафу – 20 сек. 

 
Дистанції «Смуга перешкод» командні змагання  

Третій клас дистанції 

1.  Клас дистанції    -ІІІ (56,2 б.) 
2.  Довжина    -   до 350 м. 
3.  Сумарний перепад висот   1,0 б - 10 м 
4.  Кількість етапів 7 (всі етапи з самонаведенням або частково)¸спецзавдання. 
5. Суддівські обмеження часу на дистанції (орієнтовні): ПКЧ-1 – 8.00-10.00; ПКЧ-2 – 18.00-
20.00; ЗЧ – 35.00-40.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 15-20 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

 
       1.В’язання вузлів (1А, 2,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни, опора 

дерево. Учасники в’яжуть всі вузли з переліку Технічного регламенту. 

       2. Підйом по схилу (1Б, 8,0 б.). Довжина – до 25 м. Обладнання: ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; 
КЛ, ПС (дерево окружністю 60 см.) – на ЦД; 4 ППС (петлі) – на ДП. Перший учасник з нижньою 
КС, транспортування вантажу першому – дозволено. 



       3. Переправа по колоді (2А, 8,0 б.). Довжина – 10 м. Обладнання: колода довжиною до 7 
м. – на ДП; ПКП (дерево окружністю 110 см.), ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; КЛ, ПКП (дерево 
окружністю 90 см.) – на ЦД. Перший учасник з КС по колоді, інші по наведених к/п, 
дозволяється одинарних. ПКЧ-1. 
       4. Навісна переправа через яр (2А – 8,0 б.). Довжина – 16 м. Обладнання: ПКП (дерево 
окружністю 130 см.), ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; лінія торкання, ПСП, ПКП та ПС (дерево 
окружністю 100 см.) – на ЦД. Перший учасник – з КС, транспортування вантажу – 
дозволяється. Решта по наведених к/п.  
       5. Траверс схилу (1Б, 9,6 б). Довжина – 34 м. Обладнання: ПСП, ПС (2 петлі) – на ВД; КЛ, 
ПС (2 петлі) – на ЦД; 4 ППС (1,2,3 – петлі, 4 – ЗСК) – на ДП. Ділянки 1-4 – горизонтальні, 5 – 
похила вниз. Перший учасник –  з КС, транспортування вантажу – дозволяється. ПКЧ-2 
       6. Підйом по схилу з «потерпілим» (1Б, 9,6 б.). Довжина – 15 м. Обладнання: ПС (2 
петлі), КЛ – на ВД; ПСП, ПС (4 петлі) – на ЦД. Перший учасник з нижньою КС, 
транспортування вантажу першому – дозволено. Умовна травма у потерпілого – опік кистей 
рук. Потерпілий на етапі №6 не працює. Потерпілого піднімають за допомогою транспортної 
мотузки та з верхньою КС. 
       7. Крутопохила переправа (3А – 11,2 б.). Довжина – 17 м. Обладнання: ПСП, ПКП (ЗСК), 
ПС (петля та ЗСК) – на ВД; ПКП (петля), ПС (2 петлі), КЛ – на ЦД. Перший учасник – по 
вертикальних КП з верхньою КС. Транспортування вантажу першому – дозволяється. Решта 
по КП. ЗЧ. 
 

Перший клас дистанції 
1.  Клас дистанції    - І (29,9 б.) 
2.  Довжина    -   до 150 м. 
3.  Сумарний перепад висот   1,5 б - 15 м 
4.  Кількість етапів 4 (4 з самонаведенням або частково),  спецзавдання 1. 
5. Суддівські обмеження часу на дистанції (орієнтовні): ПКЧ – 8.00-10.00; ЗЧ – 17.00-22.00. 
6.  Орієнтовний стартовий інтервал – 15-18 хв. 
7.  Команда прибуває на старт за 10 хв. для проходження технічної комісії 

 
       1.В’язання вузлів (1А, 2,0 б.). Обладнання: мотузки різного діаметру, карабіни, опора 

дерево. Учасники в’яжуть всі вузли з переліку Технічного регламенту. 

       2. Підйом по схилу (1Б, 8,0 б.). Довжина – до 25 м. Обладнання: ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; 
КЛ, ПС (дерево окружністю 60 см.) – на ЦД; 4 ППС (петлі) – на ДП. Перший учасник з нижньою 
КС, транспортування вантажу першому – дозволено. 
       3. Переправа по колоді (2А, 8,0 б.). Довжина – 10 м. Обладнання: колода довжиною до 7 
м. – на ДП; ПКП (дерево окружністю 110 см.), ПС (2 петлі), КЛ – на ВД; КЛ, ПКП (дерево 
окружністю 90 см.) – на ЦД. Перший учасник з КС по колоді, інші по наведених к/п, 
дозволяється одинарних. ПКЧ. 
       4. Навісна переправа через яр (2А – 4,0 б.). Довжина – 19 м. Обладнання: ПС (дерево), 
КЛ – на ВД; ПСП, ПС (дерево) – на ЦД; подвійні СП – на ДП. Учасники долають етап по СП.  
       5. Спуск по вертикальних перилах (2А, 6,4 б). Довжина – 16 м. Обладнання: ПСП, ПС 
(петля+2 ЗСК) – на ВД; КЛ, ПС (2 петлі) – на ЦД. Учасники долають етап по к/п з верхньою КС. 
ЗЧ. 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається відповідно до вибраного класу дистанції, отриманого 
результату  та подолання її учасником. 1 бал штрафу – 30 сек. 


