ПРОТОКОЛ № 5
про розгляд членами Виконкому
питання шляхом опитування
від 19.03. 2016 р.
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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,
голова комісії інфраструктурних проектів і масового напрямку СТ
Соколов Володимир Анатолійович
– віце-президент
Толстіхін Леонід Миколайович
– віце-президент
Дегтяр Михайло Андрійович
– голова колегії суддів
змагань з СП, голова ЦМКК
Зігунов Василь Миколайович – голова комісії з підготовки та атестації
кадрів
Іващенко Ігор Геннадійович
– голова комісії з водного туризму
Козій Віктор Георгійович
– голова комісії з гірського туризму
Колотуха Олександр Васильович
– голова комісії з лижного туризму
Лук’янов Владислав Володимирович – голова комісії з вітрильного
туризму
Мєдінцев Євгеній Сергійович – голова комісії з комбінованого (мультитуристського) туризму
Наровлянський Олександр Данилович – голова комісії з дитячо-юнацького туризму
Скляр Ольга Миколаївна
– голова колегії суддів змагань з видів
СТ
Пахолюк Тарас Петрович
– голова комісії з велосипедного 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

Питання для голосування:
№
п/п

Відповідальні

Питання до розгляду
Розгляд Регламенту змагань за Кубок України зі спортивного

1.

туризму

(велосипедний),

які

проводиться

22.05.2016 у м. Кіровограді.

***

з

19.05

по

Пахолюк Т.П.

ПОСТАНОВА №1
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 1
1. Затвердити Регламент змагань за Кубок України зі спортивного туризму
(велосипедний), які проводиться з 19.05 по 22.05.2016 у м. Кіровограді,
додається.
В голосуванні прийняло участь 14 осіб з правом визначального голосу з 19-ті.
Не голосували Федорченко В.К., Лук’янов, Мєдінцев Є.С., Полохін , Трощенко
О.В.
Проголосували «За» - 14, «Проти», «Утрим» немає.
Рішення прийняте.

Віце-президент

В.Соколов

ДОДАТОК
РЕГЛАМЕНТ
проведення
туризм.

Кубку України зі спортивного

туризму – велосипедний

Цілі і завдання заходу
Кубок України зі спортивного туризму – (велосипедний) (далі Кубок
України) проводяться з метою:
1.

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та
спортом;
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.
2. Строки і місце проведення змагань
Кубок України проводиться з 19.05 по 22.05.2016 у м. Кіровограді.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом та
Федерацією спортивного туризму України (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Кубку
України покладається на управління фізичної культури та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації, на території якої
проводяться змагання, на суддівську колегію, яка рекомендована Федерацією, і
склад якої затверджується Мінмолодьспортом.
4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються збірні команди Автономної
Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя.
Склад команди: 8 осіб: основний склад команди – 4 чол. (незалежно від
статі); запасні учасники – до 2-х осіб., представник команди (тренер) – 1 особа
(може бути учасником), суддя – 1 особа (не нижче ІІ суддівської категорії).
Вікові категорії учасників змагань: дорослі
Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами діючих
Правил змагань зі спортивного туризму.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією): дорослі – ІІ розряд.

5. Характер заходу
Змагання особисто-командні на дистанціях ІV класу з видів програм:
«Комплексна дистанція» («Фігурне водіння», «Тріал», «Крос»), «Ралі» –
проводяться відповідно до Правил спортивних змагань зі спортивного туризму.
6. Програма проведення змагань
Кубок України проводиться з 19 по 22 травня 2016 року в м. Кіровоград.
День приїзду – 19 травня 2016 року.
Адреса управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської
обласної державної адміністрації: 25022, м. Кіровоград, вул. Дворцова, 32/29,
телефон/факс: (0522) 24-15-28.
Заїзд та розміщення команд, робота мандатної комісії до 20.00.
19.05

18.00 – нарада головної суддівської колегії (далі ГСК) з
представниками команд, жеребкування.
10.00 – відкриття змагань.

20.05
21.05

11.00 – 18.00 – змагання за програмою, визначеною ГСК.
10.00 – 18.00 – змагання за програмою, визначеною ГСК
До 10.00 – підведення підсумків, вирішення поточних питань.

22.05

11.00 – Нагородження переможців, урочисте закриття змагань.
Від’їзд учасників.

Наведена у таблиці програма може бути скорегована рішенням ГСК в
залежності від метеорологічних та інших умов під час проведення змагань.
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».

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Результати учасників на «Комплексній дистанції» визначаються за сумою
часу її подолання та штрафного часу, результат команди визначається як сума
3-х кращих особистих результатів учасників.
Результати
команд
на
дистанції
«Ралі»
визначають
сумою оптимального часу, часу на етапах, що проходяться з відліком часу, та
штрафного часу за технічні помилки.
Місця команд у загальному заліку визначається за сумою місць на
«Комплексній дистанції» та дистанції «Ралі».
Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця у загальному заліку нагороджуються
дипломами, медалями відповідних ступенів.
Команди переможниці у загальнокомандному заліку нагороджуються
дипломами.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення Кубку України здійснюються за
рахунок коштів державного бюджету (харчування, проїзд, добові, проживання
суддів, оплата за надання транспортних послуг та експлуатацію транспортних
засобів – автобус, вантажний автомобіль), оплата поліграфічних послуг,
канцелярські витрати, нагородження переможців та призерів змагань)
передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2016 рік, а також за рахунок інших
позабюджетних коштів, залучених Федерацією.
Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок
організацій, що відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у Кубку України
Попередні заявки на участь команди у Кубку України надсилаються не
пізніше ніж за 10 днів до початку змагань директору Кіровоградського
обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Лісоті
Андрію Андрійовичу, контактний телефон 0522-33-95-00, моб. 050-835-68-42,
та на електронну адресу tourist_kir@ukr.net
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки завірені печаткою та підписом керівника структурного підрозділу
Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва, лікарем фізкультурнолікарського диспансеру, копію паспорта, класифікаційні книжки, страховий
поліс, дійсний на час проведення змагань.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в
установлений термін свою участь.

Умови прийому, розміщення тощо будуть повідомлені окремим
інформаційним листом.
Протоколи про результати 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), 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 42.
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та
призові місця подається до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не
пізніше 8.00 понеділка) 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 департаменту
фізичної культури та неолімпійських видів
спорту
ПОГОДЖЕНО
Віце-президент Федерації
спортивного туризму України
_______________ Соколов В. А.
«___» ______________ 2016 р.

В.Д. Довгодько

