ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ 2/12
про розгляд членами Виконкому ФСТУ
поточних питань шляхом інтернет-опитування
від 24.12 – 28.12.2015 р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1.

Цибух Валерій Іванович – президент Федерації
Федорченко Володимир Кирилович – 1-й віце-президент
Штангей Юрій Валентинович – 1-й віце-президент
Бабенко Юрій Іванович – віце-президент
Соколов Володимир Анатолійович – віце-президент
Толстіхін Леонід Миколайович – віце-президент
Дегтяр Михайло Андрійович – голова ЦМКК
Загоруйко Юрій Михайлович – голова колегії суддів змагань з видів СТ
Зігунов Василь Миколайович – голова комісії з підготовки та атестації
кадрів СТ
Іващенко Ігор Геннадійович – голова комісії з водного туризму
Козій Віктор Георгійович – голова комісії з гірського туризму
Колотуха Олександр Васильович – голова комісії з лижного туризму
Наровлянський Олександр Данилович – голова комісії з дитячоюнацького туризму
Пахолюк Тарас Петрович – голова комісії з велотуризму
Петущак Валерій Дисанович – голова комісії з вітрильного туризму
Полохін Володимир Геннадійович – голова комісії з авто-мото туризму
Трощенко Володимир Олександрович – голова комісії з пішохідного
туризму
Рада Старійшин
Вільнер Валентин Борисович – голова Ради Старійшин
Всього взяли участь в опитуванні 15 членів Виконкому ФСТУ.

№
№

1.

2.

3.

Питання до розгляду

Готували
питання

Про затвердження головного судді, судді-інспектора та
апеляційного журі заключного етапу
Всеукраїнських
змагань з туристських спортивних походів І – ІІІ категорії Пахолюк Т.П.
складності (суддівство звітів велосипедних походів), 22-30
березня 2016 року, м. Харків
Затвердження проекту Положення заключного етапу
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І
Пахолюк Т.П.
– ІІІ категорії складності (суддівство звітів велосипедних
походів).
Пропозиції від ФСТУ до складу суддівської колегії
Наровлянський
міжнародних змагань (першість) маршрути сезону 2015 р.,
О. Д.
серед юнаків та юніорів (суддівство звітів за 2015 р.), 14.03-

4.

5.

18.03.2016 р., м. Київ
Про затвердження головного судді, судді-інспектора та
членів апеляційного журі Кубку України зі спортивного
лижного туризму серед дорослих та чемпіонату України зі
спортивного лижного туризму серед юніорів та узгодження
Регламенту Кубку України зі спортивного лижного туризму
серед дорослих, 17-21 лютого 2016 року, м. Суми.
Про затвердження головного судді, судді-інспектора, голову
та членів апеляційного журі чемпіонату України зі
спортивного лижного туризму серед дорослих та узгодження
Регламенту до змагань, 04-08 лютого 2016 р, м. Чернівці.

Колотуха О.В.

Колотуха О.В.

1. Слухали Т. П. Пахолюка: Про головного суддю, суддю-інспектора, членів
апеляційного журі заключного етапу Всеукраїнських змагань з туристських
спортивних походів І – ІІІ категорії складності (суддівство звітів велосипедних
походів), 22-30 березня 2016 року, м. Харків
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 1
1. Затвердити головного суддю, суддю-інспектора, членів апеляційного журі
заключного етапу Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І
– ІІІ категорії складності (суддівство звітів велосипедних походів), 22-30
березня 2016 року, м. Харків:
Головний суддя – Каніщев Євгеній Олексійович, СС1К, Харківська область.
Суддя-інспектор, голова апеляційного журі – Васильєв Юрій Костянтинович,
ССНК, Харківська область.
Члени апеляційного журі:
1. Юхименко Дмитро Іванович CCНК, Полтавська область.
2. Сичова Надія Павлівна, ССНК, Київська область.
Проголосували «За» - 15
членів Виконкому з 15, що брали участь в голосуванні.

***
2. Слухали Т. П. Пахолюка: Затвердження проекту Положення заключного
етапу Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І – ІІІ категорії
складності (суддівство звітів велосипедних походів)
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 2
1. Затвердити Положення заключного етапу Всеукраїнських змагань з
туристських спортивних походів І – ІІІ категорії складності (суддівство звітів
велосипедних походів) – (Додаток 1)
Проголосували «За» - 15
членів Виконкому з 15, що брали участь в голосуванні.
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***
3. Слухали О. Д Наровлянського: Пропозиції від ФСТУ до складу
суддівської колегії міжнародних змагань (першість) маршрути сезону 2015 р., серед
юнаків та юніорів (суддівство звітів за 2015 р.), 14.03-18.03.2016 р., м. Київ
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 3
1. Включити до календарного плану змагань Федерації спортивного туризму
України за період від 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р. Міжнародні змагання
(першість) маршрути сезону 2015 р., серед юнаків та юніорів (суддівство звітів
за 2015 р.), 14.03-18.03.2016 р., м. Київ.
2. Рекомендувати на включення в суддівську колегію міжнародних змагань
(першість) маршрути сезону 2015 р., серед юнаків та юніорів (суддівство звітів
за 2015 р.), 14.03-18.03.2016 р., м. Київ від ФСТУ наступних спортивних суддів
ФСТУ:
Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові,
суддівська категорія
Наровлянський
Олександр
Головний суддя
Данилович, спортивний суддя
національної категорії
Головний секретар
Федорченко Ніна Іванівна,
спортивний суддя національної
категорії
Заступник головного судді Матюшков Олег Сергійович,
з оргпитань та суддівства
спортивний суддя 1 категорії
Заступник ГС - Головний
Трощенко Володимир
суддя з пішохідного туризму Олександрович, спортивний суддя
національної категорії
Заступник ГС - Головний
Іващенко Ігор Геннадійович,
суддя з водного туризму
спортивний суддя національної
категорії
Колотуха Олександр Васильович,
Заступник ГС – Головний
спортивний суддя національної
суддя з лижного туризму
категорії
Крупко
Микола
Федорович,
Заступник ГС – Головний
спортивний
суддя
національної
суддя з гірського туризму
категорії
Сичова
Надія
Павлівна
Голова мандатної комісії
спортивний суддя національної
категорії
Проголосували «За» - 13, «Утримались» - 2
членів Виконкому з 15, що брали участь в голосуванні.

Місце
проживання
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Миколаївська
область
Чернівецька
область
Кіровоградська
область
Харківська
область
Київська область

4. Слухали О. В. Колотуху: Про затвердження головного судді, суддіінспектора та членів апеляційного журі Кубку України зі спортивного лижного
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туризму серед дорослих та чемпіонату України зі спортивного лижного туризму
серед юніорів та узгодження Регламенту Кубку України зі спортивного лижного
туризму серед дорослих, 17-21 лютого 2016 року, м. Суми.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 4
1. Звернутися до Мінмолодьспорту про зміну термінів проведення змагань.
2. Узгодити Регламент Кубку України зі спортивного лижного туризму серед
дорослих й направити до Мінмолодьспорту для затвердження в
установленому порядку (Додаток 2)
3. Затвердити головного суддю, головного секретаря, суддю-інспектора та
членів апеляційного журі Кубку України зі спортивного лижного туризму
серед дорослих та чемпіонату України зі спортивного лижного туризму серед
юніорів, 17-21 лютого 2016 року, м. Суми:
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові,
Місце
суддівська категорія
проживання
Зігунов Василь Миколайович, Сумська область
Головний суддя
спортивний суддя національної
категорії
Головний секретар
Постельняк Ірина Миколаївна,
Сумська область
спортивний суддя національної
категорії
Суддя-інспектор, голова
Колотуха Олександр
Кіровоградська
апеляційного журі
Васильовича, спортивний суддя
область
національної категорії
Члени апеляційного журі:
Толстіхін Леонід Миколайович,
Волинська
спортивний суддя першої
область
категорії,
Соколов Володимир
м. Київ.
Анатолійович, спортивний суддя
міжнародної категорії
Проголосували «За» - 15
членів Виконкому з 15, що брали участь в голосуванні.
5. Слухали Колотуху О.В.: Про головного суддю, головного секретаря,
суддю-інспектора, голову та членів апеляційного журі чемпіонату України зі
спортивного лижного туризму серед дорослих та узгодження Регламенту
чемпіонату України зі спортивного лижного туризму серед дорослих, 04-08.02.2016,
м. Чернівці.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п.5
1. Звернутися до Мінмолодьспорту про зміну термінів проведення чемпіонату
України зі спортивного лижного туризму серед дорослих.
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2. Узгодити Регламент чемпіонату України зі спортивного лижного туризму
серед дорослих й направити до Мінмолодьспорту для затвердження в
установленому порядку (Додаток 3)
3. Затвердити головного суддю, головного секретаря, суддю-інспектора та
членів апеляційного журі чемпіонату України зі спортивного лижного
туризму серед дорослих , 04-08 лютого 2016 року, м. Чернівці:
Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові,
Місце
суддівська категорія
проживання
Дудка
Анатолій
Петрович, Чернівецька
Головний суддя
спортивний
суддя
першої область
категорії
Головний секретар
Меленко Оксана Василівна,
Чернівецька
спортивний суддя першої
область
категорії
Суддя-інспектор, голова
Колотуха Олександр
Кіровоградська
апеляційного журі
Васильовича, спортивний суддя
область
національної категорії
Члени апеляційного журі:
Скрипник Віктор Володимирович, Чернівецька
спортивний суддя першої
область
категорії,
Соколов Володимир
м. Київ.
Анатолійович, спортивний суддя
міжнародної категорії
Проголосували «За» - 15
членів Виконкому з 15, що брали участь в голосуванні.
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Результати голосування (по ПП.1, 2, 3)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.

ПІБ
Цибух В.І.
Федорченко В.К.
Штангей Ю.В.*
Бабенко Ю.І.**
Соколов В.А.
Толстіхін Л.М.
Дегтяр М. А.
Загоруйко Ю.М.
Зігунов В. М.
Іващенко І.Г.
Козій В.Г.
Колотуха О.В.
Наровлянський О.Д.
Пахолюк Т.П.
Петущак В.Д.
Полохін В.Г.
Трощенко В.О.
Вільнер В.Б.

Метод голосування
Інтернет Телефон
25.12.15
25.12.15
26.12.15
24.12.15
25.12.15
04.01.16
25.12.15
25.12.15
24.12.15
26.12.15
25.12.15
24.12.15
24.12.15
26.12.15
«За»
«Утрим»

Всього:

Результат
П.2

П.1

П.3

«За»

«За»

«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«Утрим»
«За»
«За»
«Утрим»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

15

15

13
2

Із зауваженнями
*Додати в Рішенні до пп. 1 та 3 пункт про включення відповідних заходів до календарного плану змагань
Федерації спортивного туризму України за період від 01.01.2016 р. до 31.12.2016 р.
** З приводу міжнародних змагань спортивних походів маю певні зауваження.
Склад ГСК мабуть не виклав би сумнів і я готовий проголосувати "За" у випадку дотримання певних процедур при
постановці питання на розгляд Виконкому. А саме, є питання, чому пропозиція по складу ГСК, методичні матеріали в
тимчасовому варіанті подаються на затвердження минаючи Головну суддівську колегію з походів ЦМКК, чому
матеріали не проходять саме через неї, та не подаються саме нею на затвердження?
Статус змагань є міжнародним, а на міжнародному рівні країну має представляти Національна федерація, а в
питаннях арбітражу - орган Національної федерації, який є відповідальним за арбітраж у ФСТУ, а саме ЦМКК.
Поки прізвище голови ЦМКК або його заступників серед ініціаторів подання на розгляд питання не значиться.І не
ясно, чи погоджено певним чином питання з ЦМКК. Тому, до прояснення позиції ЦМКК голосування можна вважати
не правомірним. Вважаю, що в кінцевому вигляді подавати питання на Виконком з питань складу ГСК, методичних
матеріалів і таке інше має саме ЦМКК.
Прецедент з перескакуванням "через голову" ЦМКК, ігнорування її в питанні проведення міжнародного чемпіонату,
особливо в частині забезпечення арбітражу є негативним і обов’язково позначиться в майбутньому.

Результати голосування (по ПП.4,5)
ПІБ
№
1.
Цибух В.І.
2.
Федорченко В.К.
3.
Штангей Ю.В.
4.
Бабенко Ю.І.
5.
Соколов В.А.
6.
Толстіхін Л.М.
7.
Дегтяр М. А.
8.
Загоруйко Ю.М.
9.
Зігунов В. М.
10.
Іващенко І.Г.
11.
Козій В.Г.
12.
Колотуха О.В.
13.
Наровлянський О.Д.
14.
Пахолюк Т.П.
15.
Петущак В.Д.
16
Полохін В.Г.
17.
Трощенко В.О.
18.
Вільнер В.Б.
Всього:

Метод голосування
Інтернет Телефон
31.12.15

Результат
П.4

П.5

«За»

«За»

31.12.15

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»

15

15

31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15
31.12.15
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Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Віце-президент Федерації
спортивного туризму України
____________ В. А. Соколов
___ січня 2016 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про заключний етап всеукраїнських змагань туристських спортивних походів
1-3 категорії складності (суддівство звітів велосипедних походів)
1. Цілі та завдання
Заключний етап всеукраїнських змагань туристських спортивних походів 1-3
категорії складності (суддівство звітів велосипедних походів) (далі по тексту –
змагання), проводяться з метою популяризації та подальшого розвитку
велосипедного туризму, підвищення його масовості, обміну велотуристським
досвідом та його узагальнення, виявлення найкращих туристських спортивних
велосипедних походів та найсильніших команд велотуристів.
2. Строки і місце проведення змагань
Змагання проводяться з 18 по 26 березня 2016 року в м. Харків, вул. Весніна,
5-А.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією спортивного
туризму України (далі – ФСТУ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на велосипедну підкомісію центральної маршрутно-кваліфікаційної
комісії ФСТУ (далі комісія), туристсько-альпіністський клуб НТУ ХПІ Федерації
спортивного туризму Харківської області та головну суддівську колегію (ГСК), яка
затверджується ФСТУ.
4. Учасники змагань
4.1. До участі у змаганнях допускаються туристські спортивні групи (далі
команди) АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних и туристських
клубів, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, навчальних закладів,
військових та інших організацій, а також самостійні групи. Кількість команд від
регіонів і організацій не обмежується.
4.2. Кількісний склад команд, кваліфікаційний рівень, вік учасників повинні
відповідати вимогам чинних Правил змагань зі спортивного туризму, затверджених
Міністерством 24.04.2008 року (далі Правила). Склад команди може бути
чоловічим, жіночим або змішаним.
5. Характер заходу
5.1. Змагання командні, проводяться серед команд які:
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– здійснили в 2014 – 2015 роках туристські спортивні велосипедні походи 1-3
категорії складності;
– своєчасно оформили маршрутні документи своїх походів у відповідності з
діючим Регламентом.
5.2. Змагання проводяться по трьом групам з окремим заліком по кожній з них:
перша група – туристські спортивні велосипедні походи 1 категорії складності;
друга група – туристські спортивні велосипедні походи 2 категорії складності;
третя група – туристські спортивні велосипедні походи 3 категорії складності.
5.3. Суддівство здійснюється методом експертного оцінювання. Суддіексперти розглядають звітні матеріали і оцінюють в балах проходження маршрутів
туристськими групами за Методикою суддівства чемпіонатів та першостей України
з туристських спортивних походів, затвердженої Виконкомом ФСТУ від
06.07.2008 р. (далі – Методика).
До звітних матеріалів, які подаються до ГСК, входить:
– звіт про проходження заявленого маршруту в електронній формі,
розглянутий та затверджений маршрутно-кваліфікаційною комісією (МКК).
Електронна версія звіту про проходження заявленого маршруту подається одним
файлом в форматі PDF або WORD або посиланням на вже розміщений звіт на
інтернет ресурсі. Загальний обсяг файлу з урахуванням фотографій, схем, рисунків,
кроків та інше не повинен перевищувати – 100 Мб. Файли, обсягом більше 18 Мб,
подаються посиланням через файлообмінник.
Форма подачі матеріалу у звіті може бути довільною, але звіт повинен
містити наступну інформацію:
1. Організація, що проводить спортивний похід.
2. Район походу.
3. Нитка маршруту.
4. Схема маршруту із зазначенням місць ночівель (на мапі) або трек.
5. Строки проведення походу.
6. Список учасників походу.
7. Загальна протяжність.
8. Протяжність ґрунтових доріг (не обов’язково для походів 1 к.с.).
9. Дані по набору висоти за кожен ходовий день і в цілому за похід (не
обов’язково для походів 1 к.с.).
10. Опис проходження активної частини маршруту.
11. Фотоматеріали походу.
У звіті також може бути розміщена інша корисна інформація.
6. Програма проведення змагань
6.1. Змагання проводяться з 18 по 26 березня 2016 року в м. Харків, вул. Весніна,
5-А.
6.2. Заявка на участь у змаганнях подається до 16 березня керівником походу
або організацією, яка проводила похід.
Заявка повинна містити наступну інформацію:
1. Прізвище, ім’я, по батькові керівника та учасників походу, їх рік
народження.
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2. Район велосипедного походу і строки його проведення.
3. Номер маршрутної книжки та МКК, що випускала на маршрут.
4. Посилання на звіт про похід, розміщений в Інтернеті, або надіслати
електронну версію звіта, для розміщення в Інтернеті.
5. Електронна копія (скан або фото) сторінок 3, 4, 6-7, 15 маршрутної книжки
походу.
6. Адреса електронної пошти і контактні телефони заявника.
Заявки надсилати на адресу: gkanishev@mail.ru
6.3. З 18 по 25 березня – ознайомлення суддів суддівської колегії з
електронними версіями звітних матеріалів про проходження командами заявлених
маршрутів, які надійшли на змагання. Звітні матеріали суддям надсилаються
електронною поштою.
25 березня до 22:00 – розміщення попередніх протоколів результатів
суддівства на сайті ЦМКК ФСТУ http://www.cmkk.com.ua/home/cempionat-ukraienizi-sportivnih-turistskih-pohodiv
26 березня до 14:00 – прийом протестів ГСК змагань за адресою:
gkanishev@mail.ru
14:00 – 18:00 – розгляд та приймання рішень ГСК по протестам, що надійшли.
18:00 – затвердження підсумків змагань і розміщення Підсумкових протоколів
на сайті ЦМКК ФСТУ http://www.cmkk.com.ua/home/cempionat-ukraieni-zisportivnih-turistskih-pohodiv
Інформація про заявки, хід змагань та його підсумки оперативно розміщується
на сторінці сайту ЦМКК ФСТУ http://www.cmkk.com.ua/home/cempionat-ukraieni-zisportivnih-turistskih-pohodiv
Про строки і форму нагородження переможців буде повідомлено додатково.
Дане Положення є офіційним викликом на змагання
Положення розглянуте й затверджене на засіданні ЦМКК 21 грудня 2015 р.
Голова Головної суддівської колегії
змагань туристських спортивних походів
– ЦМКК

М. А. Дегтяр
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Додаток 2
ПОГОДЖЕНО
Віце-президент Федерації
спортивного туризму України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України

__________ Соколов В. А.

_________ Войтович Я. В.

“___”_______2016 р.

“___”________2016 р.

РЕГЛАМЕНТ
проведення Кубку України зі спортивного туризму – лижний туризм
1. Мета та завдання
Кубок України зі спортивного туризму – лижний туризм (далі Кубок України)
проводиться з метою:
подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу
підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку
особи, сприяння формуванню здорового способу життя населення;
пропаганди та популяризації спортивного туризму серед широких верств
населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання
патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення
здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;
перевірки та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності
спортсменів;
визначення найсильніших команд України зі спортивного туризму – лижний
туризм;
сприяння підвищенню безпеки змагань та спортивних походів з лижного
туризму.
2. Строки і місце проведення змагань
Кубок України проводиться з 17 по 21 лютого 2016 року в районі м. Суми.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюють Мінмолодьспорт та Федерація
спортивного туризму України (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Кубку України
покладається на управління фізичної культури і спорту Сумської
облдержадміністрації, на головну суддівську колегію, яка рекомендована
Федерацією і склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
4. Учасники змагань
До участі у Кубку України допускаються збірні команди Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
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Склад команди до 8 осіб: основний склад команди – 4 чол. (в т.ч. не менше
однієї жінки); запасні учасники – до 2-х чол., представник команди (тренер) – 1 чол.
(може бути учасником), суддя – 1 чол. (не нижче ІІ суддівської категорії).
Вікові категорії учасників змагань: дорослі.
Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих Правил
спортивних змагань зі спортивного туризму (далі – Правил).
Рівень допуску до змагань (за класифікацією): дорослі – другий розряд.
5. Характер заходу
Змагання проводяться на дистанціях ІV класу:
- “Смуга перешкод (командні змагання)”,
-"Лижний маршрут (командні змагання)",
-"Смуга перешкод (особисто-командні змагання - естафета)".
6. Програма проведення змагань
Кубок України проводиться з 18 по 21 лютого 2016 року в районі м. Суми.
День приїзду – 18 лютого 2016 року.
Адреса: управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації –
м. Суми, вул. Першотравнева, 29
Програма змагань:
Заїзд та розміщення команд, тренування команд, робота мандатної
17.02
комісії з 18.00 до 20.00.
20.00 – нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
10.00 – урочисте відкриття змагань.
18.02
11.00 – проведення змагань на дистанціях.
19.02
10.00 – проведення змагань на дистанціях.
20.02
10.00 – проведення змагань на дистанціях.
Підведення підсумків, нагородження переможців та призерів,
21.02
урочисте закриття. Від’їзд учасників.
Наведену у таблиці програму може бути кореговано рішенням ГСК в
залежності від метеорологічних та інших умов під час проведення змагань.
Розміщення команд – в стаціонарних умовах. Про умови розміщення та
харчування учасники будуть повідомлені додатково після подання попередньої
заявки на участь у змаганнях.
Мінімальний достатній перелік спеціального спорядження:
- на 1 учасника: лижі, лижні палиці, бахіли, вітрозахисний костюм, лавинна
стрічка довжиною 12 м з розміткою через кожен метр, страхувальна система, 5
карабінів, 2 "вуса" самостраховки, петля "прусика", каска, спусковий пристрій,
кішки, спальний мішок, рюкзак;
- на команду: 4 вірьовки довжиною не менше по 40 м кожна, дві вірьовки довжиною
по 20 м, пристосування для виготовлення нарт-волокуші, 2 лавинні лопати, 2
льодоруби, 2 компаси, медична аптечка. На дистанціях команда виступає з
контрольним вантажем (необхідно мати ємкості для контрольного вантажу).
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7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови
Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”.
У змаганнях забезпечення безпеки покладається на тренерів та самих
учасників. Під час змагань кожний учасник самостійно приймає необхідні засоби
безпеки й несе повну відповідальність за свої дії. Невиконання вимог по
забезпеченню безпеки під час змагань тягне за собою відповідальність до
відсторонення від змагань та спортивної дискваліфікації.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Місця команд на дистанції "Смуга перешкод (командна)" визначаються за
найменшою сумою часу проходження дистанції та штрафного часу.
Місця команд на дистанції "Лижний маршрут" визначаються за найменшою
сумою штрафного часу та часу проходження швидкісних ділянок. При рівності
результатів перевага надається команді, яка має меншу кількість штрафних балів.
Місця команд на дистанції "Смуга перешкод (особисто-командна – естафета)"
визначаються за найменшою сумою часу проходження дистанції та штрафного часу.
Місця команд у загальному заліку визначаються сумою місць, зайнятих ними
на дистанціях "Смуга перешкод (командна)" та "Лижний маршрут". При рівності
результатів перевага надається команді, яка має кращий результат на дистанції
"Лижний маршрут". Дистанція "Смуга перешкод (особисто-командна – естафета)"
до загального заліку не входить.
Команди, що посіли призові місця у окремих видах програми Кубку України
нагороджуються дипломами. Учасники команд – дипломами та медалями.
Переможці та призери у загальному заліку нагороджуються дипломами Федерації
відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення Кубку України здійснюються за рахунок
Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України на 2016 рік.
Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд до місця змагань і зворотно,
розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати) здійснюється за
рахунок організацій, що відряджають.
10. Терміни та порядок подання заявок
Попередні заявки на участь команди у кубку України зі спортивного туризму –
лижний туризм надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку змагань на
адресу Федерації fstu@ukr.net.
12

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні
заявки, завірені печаткою та підписом керівника структурного підрозділу
управління фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, областей, мм.
Києва і Севастополя та лікарем спортивного диспансеру, копія паспорту (свідоцтво
про народження), які підтверджують особу спортсменів, класифікаційні книжки,
страхові поліси тощо. Додаткова інформація у голови комісії з лижного туризму
Колотухи Олександра Васильовича: 050-139-38-95.
До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений термін
свою участь.
Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки
завойованих очок), оригінали заявок, звіт головного судді, подаються до
Міністерства протягом 5 днів після закінчення змагання за адресою:
Міністерство молоді та спорту України (відділ спортивно-технічних та
прикладних видів спорту), вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові
місця подається до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не пізніше 8.00
понеділка) за телефоном 067-409-98-93, 066-432-97-87 та на електронні адреси:
kolodyaznyy@sport.gov.ua та laver@sport.gov.ua
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
Начальник відділу спортивно-технічних
та прикладних видів спорту
департаме6нту фізичної культури
та не олімпійських видів спорту
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Додаток 3

ПОГОДЖЕНО
Віце-президент Федерації
спортивного туризму України

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра
молоді та спорту України

__________ Соколов В. А.

_________ Войтович Я. В.

“___”_______2016 р.

“___”________2016 р.

РЕГЛАМЕНТ
проведення чемпіонату України зі спортивного туризму – лижний туризм
2. Мета та завдання
Чемпіонат України зі спортивного туризму – лижний туризм (далі чемпіонат
України) проводиться з метою:
подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу
підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку
особи, сприяння формуванню здорового способу життя населення;
пропаганди та популяризації спортивного туризму серед широких верств
населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання
патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення
здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;
перевірки та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності
спортсменів;
визначення найсильніших команд України зі спортивного туризму – лижний
туризм;
сприяння підвищенню безпеки змагань та спортивних походів з лижного
туризму.
2. Строки і місце проведення змагань
Чемпіонат України проводиться з 04 по 08 лютого 2016 року в районі
м. Чернівці.
4. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом та
Федерацією спортивного туризму України (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату
України покладається на управління фізичної культури і спорту Чернівецької
облдержадміністрації, на головну суддівську колегію, яка рекомендована
Федерацією і склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
4. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті України допускаються збірні команди Автономної
Республіки Крим, областей, м.м. Києва і Севастополя.
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Склад команди до 8 осіб: основний склад команди – 4 чол. (в т.ч. не менше
однієї жінки); запасні учасники – до 2-х чол., представник команди (тренер) – 1 чол.
(може бути учасником), суддя – 1 чол. (не нижче ІІ суддівської категорії).
Вікові категорії учасників змагань: дорослі.
Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих Правил
спортивних змагань зі спортивного туризму (далі – Правил).
Рівень допуску до змагань (за класифікацією): дорослі – перший розряд.
5. Характер заходу
Змагання проводяться на дистанціях V класу:
- “Смуга перешкод (командні змагання)”,
-"Лижний маршрут (командні змагання)",
-"Смуга перешкод (особисто-командні змагання)".
6. Програма проведення змагань
Чемпіонат України проводиться з 04 по 08 лютого 2016 року в районі м.
Чернівці.
День приїзду – 04 лютого 2016 року.
Адреса
управління
фізичної
культури
і
спорту
Чернівецької
облдержадміністрації – 58000, м. Чернівці, вул. Університетська, 50,
Програма змагань:
Заїзд та розміщення команд, тренування команд, робота мандатної
04.02
комісії до 20.00.
20.00 – нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.
10.00 – відкриття змагань.
05.02
11.00 – проведення змагань
06.02
10.00 – проведення змагань
07.02
10.00 – проведення змагань
Підведення підсумків, нагородження переможців та призерів,
08.02
урочисте закриття. Від’їзд учасників.
Наведену у таблиці програму може бути кореговано рішенням ГСК в
залежності від метеорологічних та інших умов під час проведення змагань.
Розміщення команд – в стаціонарних умовах. Про умови розміщення та
харчування учасники будуть повідомлені додатково після подання попередньої
заявки на участь у змаганнях.
Мінімальний достатній перелік спеціального спорядження:
- на 1 учасника: лижі, лижні палиці, бахіли, вітрозахисний костюм, лавинна
стрічка довжиною 12 м з розміткою через кожен метр, страхувальна система, 5
карабінів, 2 "вуса" самостраховки, петля "прусика", каска, спусковий пристрій,
кішки, спальний мішок, рюкзак;
- на команду: 4 вірьовки довжиною не менше по 40 м кожна, дві вірьовки довжиною
по 20 м, пристосування для виготовлення нарт-волокуші, 2 лавинні лопати, 2
льодоруби, 2 компаси, медична аптечка. На дистанціях команда виступає з
контрольним вантажем (необхідно мати ємкості для контрольного вантажу).
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7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови
Кабінету міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”.
У змаганнях забезпечення безпеки покладається на тренерів та самих
учасників. Під час змагань кожний учасник самостійно приймає необхідні засоби
безпеки й несе повну відповідальність за свої дії. Невиконання вимог по
забезпеченню безпеки під час змагань тягне за собою відповідальність до
відсторонення від змагань та спортивної дискваліфікації.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Місця команд на дистанції "Смуга перешкод (особисто-командна)"
визначаються за найменшою сумою місць 4 залікових учасників. При рівності суми
місць пріоритет надається команді з кращою сумою результатів. Місця учасників в
особистому заліку на дистанції "Смуга перешкод (особисто-командна)"
визначаються за найменшою сумою часу проходження дистанції та штрафного часу
окремо для чоловіків та жінок.
Місця команд на дистанції "Смуга перешкод (командна)" визначаються за
найменшою сумою часу проходження дистанції та штрафного часу.
Місця команд на дистанції "Лижний маршрут" визначаються за найменшою
сумою штрафного часу та часу проходження швидкісних ділянок. При рівності
результатів перевага надається команді, яка має меншу кількість штрафних балів.
Місця команд у загальному заліку визначаються сумою місць, зайнятих ними
на окремих дистанціях. Команди, що не мають повного заліку займають місця після
команд з більш повним заліком. При рівності результатів перевага надається команді,
яка має кращий результат на дистанції "Лижний маршрут".
Команди, що посіли призові місця у окремих видах програми чемпіонату
України нагороджуються дипломами. Учасники команд – дипломами та медалями.
Переможці та призери у загальному заліку нагороджуються дипломами Федерації
відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України здійснюються за
рахунок Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2016 рік.
Витрати на відрядження учасників змагань (проїзд до місця змагань і зворотно,
розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати) здійснюється за
рахунок організацій, що відряджають.
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10. Терміни та порядок подання заявок
Попередні заявки на участь команди у чемпіонаті України зі спортивного туризму
– лижний туризм надсилаються не пізніше ніж за 10 днів до початку змагань на
адресу Федерації fstu@ukr.net.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні
заявки, завірені печаткою та підписом керівника структурного підрозділу
управління фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, областей, мм.
Києва і Севастополя та лікарем спортивного диспансеру, копія паспорту (свідоцтво
про народження), які підтверджують особу спортсменів, класифікаційні книжки,
страхові поліси тощо. Додаткова інформація у голови комісії з лижного туризму
Колотухи Олександра Васильовича: 050-139-38-95.
До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений термін
свою участь.
Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки
завойованих очок), оригінали заявок, звіт головного судді, подаються до
Міністерства протягом 5 днів після закінчення змагання за адресою:
Міністерство молоді та спорту України (відділ спортивно-технічних та
прикладних видів спорту), вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові
місця подається до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не пізніше 8.00
понеділка) за телефоном 067-409-98-93, 066-432-97-87 та на електронні адреси:
kolodyaznyy@sport.gov.ua та laver@sport.gov.ua
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
Начальник відділу спортивно-технічних
та прикладних видів спорту
департаме6нту фізичної культури
та не олімпійських видів спорту
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