ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ 1/12
про розгляд членами Виконкому ФСТУ
поточних питань шляхом інтернет-опитування
від 14.12 – 18.12.2015 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
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 – 16 членів Виконкому ФСТУ.

№
№

1.

2.

3.

4.

Питання до розгляду

Про головного суддю, заступників головного судді –
головних суддів з видів туризму, суддю-інспектора та членів
апеляційного журі ГСК, заключного етапу чемпіонату
України з туристських спортивних походів (суддівство звітів
за 2015 р.), 22.02-02.03.2016 р., м. Харків.
Затвердження проекту Положення заключного етапу
чемпіонату України з туристських спортивних походів
(суддівство звітів за 2015 р.)
Пропозиції від ФСТУ до складу суддівської колегії
міжнародних змагань (чемпіонат світу) з туристських
спортивних походів (суддівство звітів за 2015 р.), 22.0228.02.2016 р., м. Харків
Погодження проекту Положення міжнародних змагань
(чемпіонат світу) з туристських спортивних походів
(суддівство звітів за 2015 р.).

Готували
питання

Дегтяр М. А.

Дегтяр М. А.
Дегтяр М. А.

Дегтяр М. А.

5.

6.

Про затвердження головного судді, судді-інспектора та
апеляційного журі заключного етапу (суддівство звітів
походів з гірського туризму) Всеукраїнських змагань з
туристських спортивних походів І – ІІІ категорії складності,
06-08 травня 2016 року, м. Запоріжжя
Затвердження проекту Регламенту заключного етапу
(суддівство
звітів
походів
з
гірського
туризму)
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І
– ІІІ категорії складності.

Козій В.Г.

Козій В.Г.

1. Слухали М. А. Дегтяря: Про головного суддю, заступників головного
судді – головних суддів з видів туризму, суддю-інспектора та членів апеляційного
журі ГСК, заключного етапу чемпіонату України з туристських спортивних походів
(суддівство звітів за 2015 р.), 22.02-02.03.2016 р., м. Харків.
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 1
1. Затвердити суддівську колегію заключного етапу чемпіонату України зі
спортивних туристських походів (суддівство звітів 2015 р.) у складі:
Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові,
суддівська категорія
Головний суддя
Биков
Сергій
Миколайович,
спортивний суддя І категорії
Заступник ГС - Головний
Моренко
Сергій
Сергійович,
суддя з пішохідного туризму спортивний суддя ІІ категорії
Заступник ГС – Головний
Крупко
Микола
Федорович,
суддя з лижного туризму
спортивний суддя національної
категорії
Заступник ГС - Головний
Надененко Віктор Леонідович,
суддя з гірського туризму
спортивний суддя ІІ категорії
Заступник ГС - Головний
Шостенко Олексій Юрійович,
суддя з водного туризму
спортивний суддя національної
категорії
Заступник ГС - Головний
Безуглий Анатолій Васильович,
суддя з велосипедного туризму спортивний суддя І категорії
Заступник ГС - Головний
Шляховий Володимир Володимирович,
суддя з авто-мото туризму
спортивний суддя I категорії
Суддя-інспектор, голова
Дегтяр Михайло Андрійович,
апеляційного журі
спортивний суддя національної
категорії
Борискін Віктор Миколайович,
Члени апеляційного журі:
спортивний суддя національної
категорії
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Місце
проживання
Харківська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.
м. Київ
Київська обл.

Харківська обл.

Міщенко
Тамара
Павлівна, м. Київ
спортивний суддя національної
категорії
Проголосували «За» - 16,
членів Виконкому з 16, що брали участь в голосуванні.
***
2. Слухали М. А. Дегтяря: Затвердження проекту Положення заключного
етапу чемпіонату України з туристських спортивних походів (суддівство звітів за
2015 р.)
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 2
1. Затвердити Положення заключного етапу чемпіонату України з туристських
спортивних походів (суддівство звітів за 2015 р.) – (Додаток 1).
Проголосували «За» -16
членів Виконкому з 16, що брали участь в голосуванні.
***
3. Слухали М. А. Дегтяря: Пропозиції від ФСТУ до складу суддівської колегії
міжнародних змагань (чемпіонат світу) з туристських спортивних походів
(суддівство звітів за 2015 р.), 22.02-28.02.2016 р., м. Харків.
Питання представництва наших суддів попередньо узгоджено із керівництвом
МФСТ
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 3
1. Рекомендувати на включення в суддівську колегію міжнародних змагань
(чемпіонат світу) з туристських спортивних походів (суддівство звітів за 2015
р.) від ФСТУ наступних спортивних суддів ФСТУ:
Посада
Головний суддя
Головний секретар
Заступник ГС - Головний
суддя з пішохідного туризму
Заступник ГС – Головний
суддя з лижного туризму
Заступник ГС - Головний
суддя з водного туризму

Прізвище, ім’я, по-батькові,
суддівська категорія
Борискін Віктор Миколайович,
спортивний суддя національної
категорії
Сичова Надія Павлівна, спортивний суддя національної категорії
Парчевський Ігор Анатолійович,
суддя національної категорії
Крупко
Микола
Федорович,
спортивний суддя національної
категорії
Шостенко Олексій Юрійович
спортивний суддя національної
категорії
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Місце
проживання
Харківська обл.
Київська обл.
Рівненська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.

Заступник ГС - Головний
суддя з велосипедного туризму
Суддя-інспектор, голова
апеляційного журі

Васильєв Юрій Костянтинович, Харківська обл.
спортивний суддя національної
категорії
Дегтяр
Михайло
Андрійович, Київська обл.
спортивний суддя національної
категорії

Проголосували «За» - 16
членів Виконкому з 16, що брали участь в голосуванні.
***

4. Слухали М. А. Дегтяря: Погодження проекту Положення міжнародних
змагань (чемпіонат світу) з туристських спортивних походів (суддівство звітів за
2015 р.). 22.02-28.02.2016 р., м. Харків
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 4
1. Погодити проект «Положения о Международных соревнованиях (чемпионат
мира) по спортивному туризму 2016 г. (туристские спортивные походы группа спортивных дисциплин «маршрут»)» та направити його на
затвердження до МФСТ – (Додаток 2)
Проголосували «За» - 16, «Утримались» - 1
членів Виконкому з 16, що брали участь в голосуванні.

***
5. Слухали В.Г. Козія: Про головного суддю, суддю-інспектора, членів
апеляційного журі заключного етапу (суддівство звітів походів з гірського туризму)
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І – ІІІ категорії
складності, 06-08 травня 2016 року, м. Запоріжжя
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 5
1. Затвердити головного суддю, суддю-інспектора, членів апеляційного журі
заключного етапу (суддівство звітів походів з гірського туризму)
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І – ІІІ категорії
складності, 06-08 травня 2016 року, м. Запоріжжя:
Головний суддя – Коган Вадим Григорович, ССНК, м. Дніпропетровськ,
Суддя-інспектор, голова апеляційного журі – Козій Віктор Георгійович, ССНК,
м. Миколаїв.
Члени апеляційного журі:
1. Сечко Сергій Володимирович, ССНК, м. Черкаси,
2. Телевна Наталія Олександрівна, ССНК, м. Запоріжжя.
Проголосували «За» - 16
членів Виконкому з 16, що брали участь в голосуванні.
4

6. Слухали В.Г. Козія: Затвердження проекту Регламенту заключного етапу
(суддівство звітів походів з гірського туризму) Всеукраїнських змагань з
туристських спортивних походів І – ІІІ категорії складності
ПОСТАНОВА
Виконкому Федерації спортивного туризму України по п. 5
1. Затвердити Регламенту заключного етапу (суддівство звітів походів з
гірського туризму) Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І
– ІІІ категорії складності – (Додаток 3)
Проголосували «За» - 16
членів Виконкому з 16, що брали участь в голосуванні.
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Результати голосування
№

ПІБ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.

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.

Всього:16

Метод голосування
Інтернет Телефон
14.12
14.12*
16.12
14.12
13.12.
14.12
17.12
13.12.
16.12
17.12
17.12
15.12
17.12
17.12
17.12
«За»
«Проти»
«Утрим»

П.1
«За»

П.2
«За»

Результат
П.3
П.4
«За»
«За»

П.4
«За»

П.4
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
16

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
16

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
16

«За»
«За»
«За»
«Утрим»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
16

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
16

«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
16

1

* Із зауваженням
«виправити формулювання рішення за п. 4 ( Затвердити проект «Положения о Международных
соревнованиях (чемпионат мира) по спортивному туризму 2016 г. (туристские спортивные походы - группа
спортивных дисциплин «маршрут»)» та записати: " Погодити проект «Положения о Международных
соревнованиях (чемпионат мира) по спортивному туризму 2016 г. (туристские спортивные походы - группа
спортивных дисциплин «маршрут»)» та направити його на затвердження до МФСТ".

Віце-президент ФСТУ

В.Соколов
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Додаток 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
Віце-президент Федерації
спортивного туризму України
_____________В.А. Соколов
“___” _____ 2015 р.
Положення
проведення заключного етапу чемпіонату України з туристських
спортивних походів (суддівство звітів 2015 року)
1. Цілі та завдання
Заключний етап чемпіонату України з туристських спортивних походів –
суддівство звітів туристських спортивних походів 2015 року (далі – чемпіонат)
проводиться з метою визначення переможців чемпіонату України з туристських
спортивних походів, відбору найсильніших туристських спортивних груп у різних
видах спортивного туризму для участі в міжнародних змаганнях, підвищення рівня
майстерності спортсменів (виконання вимог нормативів ЄСКУ зі спортивного
туризму).
2. Строки і місце проведення змагань
Чемпіонат проводиться з 22 по 28 лютого в м. Харків.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією України
спортивного туризму України (далі – ФСТУ) та Федерацією спортивного туризму
Харківської області (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на головну суддівську колегію (ГСК), яка затверджується
Виконкомом ФСТУ.
4. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті допускаються збірні команди (туристські групи)
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, які здійснили
туристські спортивні походи (далі – СП) у 2015 році. Також до участі у чемпіонаті
допускаються команди, які здійснили СП у 2014 році за умови, що ці СП не брали
участь у заключному етапі чемпіонату з СП 2014 року, а також команди, які
здійснили СП у 2013 році, за умови, що заключний етап чемпіонату з СП з даного
виду туризму у даній групі походів у 2013 та 2014 році не проводився. Кількість
команд від регіонів не обмежується.
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У чемпіонаті беруть участь команди, які здійснили СП ІV-VI категорії
складності (к.с.) з усіх видів спортивного туризму: авто-мото, велосипедний,
водний, гірський, лижний, пішохідний, а також комбіновані СП.
Чемпіонат проводиться у трьох групах СП, окремо по кожному з видів
спортивного туризму:
перша група – СП VI к.с.;
друга група – СП V к.с.;
третя група – СП ІVк.с.
До третьої групи також відносяться об’єднані СП І-V к.с. для лижного та
авто-мото виду спортивного туризму.
Суддівство чемпіонату проводиться за умови, що до участі у відповідній групі
учасників змагань мандатною комісією допущені звітні матеріали про туристські
СП не менше 6 команд. Якщо в окремій групі допущено менше 6 команд, за
рішенням ГСК команди цієї групи можуть бути приєднані до найближчої групи з
того ж виду спортивного туризму, утворюючи об’єднану групу.
Вимоги до спортивної кваліфікації, туристського досвіду учасників,
чисельного складу команд, тривалості СП повинні відповідати Правилам змагань зі
спортивного туризму, затверджених наказом Мінсім’ямолодьспорту України від
24.04.2008 р (далі – Правила). Склад команди може бути чоловічим, жіночим або
змішаним. Вік учасників змагань – дорослі.
5. Характер заходу
Чемпіонат – командні змагання й проводяться відповідно до Правил.
6. Програма проведення змагань
До 10 лютого включно – приймання звітних матеріалів про проходження
командою заявлених маршрутів.
З 10 лютого по 25 лютого – ознайомлення суддівською колегією із
електронними версіями звітних матеріалів, що надійшли до чемпіонату. Звітні
матеріали надсилаються суддям електронною поштою. Оцінювання кожного звіту
та оформлення суддівського протоколу. З кожного виду туризму – окрема
суддівська колегія, якою керує головний суддя з виду.
26 - 27 лютого – заїзд іногородніх суддів на очний етап суддівства.
Проведення установчого семінару. Робота суддів за видами туризму.
28 лютого – до 10.00 розміщення попередніх підсумкових результатів
суддівства на сайті ЦМКК www.cmkk.com.ua в розділі чемпіонат 2015 року.
До 16:00 приймання протестів головною суддівською колегією змагань
(E-mail: nsytcheva@yandex.ru та sergey.bykov@ukr.net )
16:00–18:00 розгляд протестів й приймання рішень ГСК.
18:00 – затвердження підсумків змагань.
20:00 – розміщення остаточних результатів змагань на сайті ЦМКК ФСТУ.
Суддівство змагань здійснюється по бальній системі у відповідності до
«Методики суддівства Чемпіонатів та першостей України з туристських спортивних
походів», затвердженої Виконкомом ФСТУ 06.07.2008 р. (далі – Методика).
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Результат команди визначається середньоарифметичною сумою балів, виставлених
суддями по кожному показнику у відповідності до Методики. Для підвищення
достовірності оцінки кожного показника при кількості суддів 5 або більше 5, одна
максимальна оцінка і одна мінімальна оцінка при підведенні підсумків
відкидаються.
Переможці в кожному виді спортивного туризму та групі визначаються за
найбільшою сумою балів, набраних командою. У разі рівності набраних балів
перевага надається команді, що має вищий результат з критерію «складність», далі з
критерію «безпека», далі з критерію «новизна» й на останнє – по першості терміну
подачі звітних матеріалів до ГСК.
У випадку об’єднання груп різних категорій складності оцінювання СП у
балах за критерієм «складність» здійснюється у межах фактичної категорії
складності СП. По всім іншим критеріям оцінювання СП здійснюється у межах
найнижчої категорії складності об’єднаної групи.
7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у чемпіонаті окремо за видом туризму та
групі походів ІV к.с., V к.с. та VI к.с. нагороджуються дипломами, а учасники
нагороджуються грамотами та медалями Федерації відповідних ступенів.
8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату здійснюються за рахунок
позабюджетних коштів, зацікавлених установ, організацій і спонсорів.
Витрати на відрядження суддів змагань (проїзд до місця змагань і зворотно,
розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати) здійснюється за
рахунок організацій, що відряджають та інших.
Реєстраційний внесок за участь команди у Чемпіонаті з СП складає 10 грн. з
кожного учасника команди. Ці кошти витрачаються на нагородну атрибутику, а
також на часткову компенсацію витрат по проїзд та проживання іногородніх суддів.
Оплата реєстраційних внесків команд здійснюється при подачі матеріалів в ГСК на
рахунок 5168757219861814 в Приватбанку із позначкою "Реєстраційний внесок на
участь у ЧУ з СП". Квитанцію про сплату може бути надіслана за вимогою.
9. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях.
Для формування складу суддівської колегії, попередні заявки на участь
команди у чемпіонаті надсилаються до ЦМКК не пізніше 15 січня 2016 року за
електронною адресою madegtyar@ukr.net та nsytcheva@yandex.ru).
Для участі у змаганнях до мандатної комісії не пізніше 10 лютого 2016 року
подаються:
– іменні заявки (завірені печаткою та підписом керівництва структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя);
– звіт про проходження командою заявленого маршруту в електронному
вигляді, розглянутий й затверджений маршрутно-кваліфікаційною комісією (МКК).
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Електронна версія звіту подається одним файлом у форматі PDF або WORD чи
посиланням на вже розміщений звіт на інтернет ресурсі. Загальний об’єм файлу,
враховуючи світлини, схеми, малюнки, кроки та інше не повинні перевищувати –
100 Мб. Файли, об’єму більше 18 Мб, подаються посиланням через файлообмінник.
Звітні матеріали повинні містити скан маршрутних документів (маршрутну книжку)
та інших документів, що підтверджують проходження командою маршруту, а також
зміни строків, нитки маршруту, складу групи та інше. Командам пропонується
додатково надавати інші матеріали в електронному вигляді (відеофільми,
картографічний матеріал із кроками, фотографії, контакти тощо), які будуть
враховуватися суддями при оцінці СП.
За додатковою інформацією звертатися до голови Центральної маршрутнокваліфікаційної комісії – президії суддівської колегії зі спортивних туристських
походів Федерації Дегтярю Михайлу Андрійовичу (097-455-56-58)
E-mail: madegtyar@ukr.net
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Голова ЦМКК - колегії суддів змагань зі спортивних
туристських походів
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М. А. Дегтяр

Додаток 2
«УТВЕРЖДЕНО»
Президент МФСТ
А. Э. Ярошевский

ПОЛОЖЕНИЕ (Проект)
о Международных соревнованиях (чемпионат мира)
по спортивному туризму 2016 г.
(туристские спортивные походы - группа спортивных дисциплин «маршрут»)
1. Цели и задачи

Международные соревнования (чемпионат мира) по спортивному туризму (туристские
спортивные походы) – далее соревнования проводятся с целью дальнейшего развития спортивного
туризма как эффективного средства повышения роли физической культуры и спорта во
всестороннем гармоничном развитии личности и формировании здорового образа жизни.
Главными задачами соревнований являются:
- пропаганда и развитие спортивного туризма;
- повышение уровня технического и тактического мастерства спортсменов;
- определение сильнейших туристских групп (команд) в различных видах спортивного туризма;
- содействие повышению безопасности туристских спортивных походов;
- мониторинг состояния и развития спортивного туризма в мире, определение сильнейших стран
и федераций по проведению спортивных туристских мероприятий.
2. Руководство соревнований

Соревнования проводятся Международной Федерацией спортивного туризма (МФСТ) в соответствии с календарным планом на 2016 г. Организация соревнований возлагается на Федерацию
спортивного туризма Украины (ФСТУ). Судейство и подведение итогов возлагается на Судейскую
коллегию (СК) соревнований.
3. Время и место проведения

Соревнования проводятся среди туристских групп, прошедших в течение 2015 г. туристские
спортивные маршруты в соответствии с Правилами организации и проведения туристских
мероприятий, действующими на территории страны, которую представляет команда, участвующая
в соревнованиях и в соответствии с Правилами вида спорта «Спортивный туризм»,
утвержденными 03.03.2013 г. К участию в соревнованиях могут быть допущены туристские
группы, прошедшие спортивные туристские маршруты в 2014 г. и не участвовавшие в
Международных соревнованиях в 2015 году.
Судейство и подведение итогов соревнований осуществляется в период с 22.02.2016 г. по
28.02.2016 г. в г. Харькове.
4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются спортивные туристские группы, прошедшие маршруты 4
- 6 категории сложности по действующим классификациям.
Отчеты о прохождении туристских спортивных маршрутов необходимо подать в электронном
виде до 10 февраля 2016 г. в СК соревнований на электронный адрес morenkoss@rambler.ru и
nsytcheva@yandex.ru
5. Программа и условия проведения соревнований

Соревнования проводятся по видам Программы раздельно по каждому виду туризма (авто-мото;
велосипедный; водный; горный; лыжный; пешеходный) и отдельно по каждой категории при
наличии кворума (не менее 8 команд).
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Судейство осуществляется методом экспертной оценки. Судьи эксперты рассматривают отчетные
материалы и оценивают в баллах прохождение маршрутов туристскими группами.
Оценка прохождений маршрутов и подведение итогов осуществляется по единой методике
судейства соревнований на туристских спортивных маршрутах, подведение итогов
опубликованной на сайте ФСТР http://www.tssr.ru/main/docs/rules/765/ - (Приложение 5 к части 2,
стр. 31-37).
В отчетные материалы, представляемые в СК, входит:
- отчет о прохождении заявленного маршрута на русском языке в электронной форме,
рассмотренный и утвержденный Маршрутно-квалификационной комиссией (МКК) или иным
полномочным органом страны, которую представляет туристская группа. Возможно
представление отчета на языке страны, которую представляет туристская группа при наличии
судьи-переводчика. Электронная версия отчета о прохождении завяленного маршрута подается
одним файлом в формате PDF или WORD либо ссылкой на уже размещенный отчет на интернет
ресурсе. Общий объем файла с учетом фотографий, схем, рисунков, крок и т.д. не должен
превышать – 100 Мб. Файлы, объемом более 18 Мб, подаются ссылкой через файлообменник.
Отчетные материалы должны содержать скан маршрутных документов (маршрутная книжка) и
иных документов, подтверждающих прохождение маршрута спортивной туристской группой, а
также изменение сроков, нитки маршрута, состава группы и пр.
Команды-участники соревнований могут также предоставлять и иные материалы (например,
видеофильмы, результаты проделанной работы на маршруте), иллюстрирующие прохождение
маршрута.
6. Главная судейская коллегия и Судейская коллегия соревнований

Главная судейская коллегия и судейская коллегия соревнований формируются с привлечением
судей из разных стран, имеющих соответствующую спортивную и судейскую квалификацию.
Численный состав СК должен быть таким, что бы обеспечить оценку прохождения маршрутов в
каждом виде Программы соревнований не менее чем пятью судьями.
7. Порядок организации судейства и подведение итогов соревнований

до 10 февраля 2016 г. включительно - прием отчетных материалов о прохождении командами
заявленных маршрутов.
с 10 февраля по 25 февраля 2016 г. - ознакомление судей СК с поступившими на соревнования
электронными версиями отчетных материалов о прохождении командами заявленных маршрутов.
Отчетные материалы спортивным судьям направляются по электронной почте.
26 февраля 2016 г. - Заезд иностранных и иногородних спортивных судей и их регистрация (заезд
судей осуществляется по вызову ГСК) на заключительный этап судейства;
Проведение установочного семинара. Начало очной работы по судейству соревнований по видам
Программы
27 февраля 2016 г. - работа СК по судейству соревнований по видам Программы.
28 февраля 2016 г.
до 10.00
Размещение Итоговых протоколов результатов судейства на информационном стенде
и на сайте http://www.tssr.ru/mfst/ и на сайте ЦМКК ФСТУ http://www.cmkk.com.ua/home/miznarodnizmaganna-zi-sportivnogo-turizmu

до 16.00

Приѐм

протестов

Главной

судейской

коллегией

соревнований

(E-mail:

nsytcheva@yandex.ru , v_boriskin@yahoo.com ),

16.00 - 18.00 Рассмотрение и принятие решений ГСК по поступившим протестам.
18.00 Утверждение итогов соревнований. Подведение итогов соревнований Награждение
победителей соревнований.
Отъезд иностранных и иногородних судей и представителей.
ГСК соревнований оставляет за собой право корректировки порядка организации судейства,
Программы заключительного этапа судейства с оперативным извещением участников и
спортивных судей соревнований о принятых изменениях.
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Программа, время и место заключительного этапа судейства и подведения итогов соревнований
будут размещены на сайте www.tssr.ru /mfst/ до 15 февраля 2016 года.
8. Награждение

Команды (туристские группы) – Победители в видах Программы соревнований награждаются
Дипломами и Кубками, участники туристских групп – Дипломами и золотыми медалями.
Туристские группы, занявшие 2 и 3 места, награждаются Дипломами, а их участники –
Дипломами, серебряными и бронзовыми медалями, соответственно.
9. Финансирование

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (награждение победителей
кубками, медалями, дипломами), несет МФСТ.
Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием судей соревнований во время
заключительного этапа судейства, несет Федерация туризма страны, командирующая судей.
Регистрационный взнос за участие туристской группы в соревнованиях составляет 375 руб. (или
100 UAH) с каждого участника группы. Эти средства расходуются на наградную атрибутику, а
также на частичную компенсацию расходов по проезду, проживанию и питанию иностранных и
иногородних судей.
Оплата регистрационных взносов производится на расчетный счет ФСТР с пометкой
"Регистрационный взнос за участие в Соревнованиях по спортивному туризму".
Реквизиты для безналичной оплаты:
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России"
ИНН 7715095042; КПП 771501001
АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО)
к/сч 30101810900000000408
р/сч 40703810600070000008
БИК 044525408
ОКОНХ 98500; ОКПО 00035665
Квитанции для оплаты могут быть высланы по требованию.
Возможна оплата регистрационного взноса в UAH на счет 5168757219861814 в Приватбанке
Украины с пометкой "Регистрационный взнос за участие в Соревнованиях по спортивному
туризму.
Квитанции для оплаты могут быть высланы по требованию.
10. Заявка

Для участия в Соревнованиях необходимо до 01.02.2016 г. подать в СК по электронной почте
nsytcheva@yandex.ru и v_boriskin@yahoo.com Именную заявку и Справку о туристском спортивном
маршруте (образцы - Приложение 1, 2, соответственно).
11. Контактная информация

Ярошевский Алексей Эдуардович + 7 (985) 765 2462; yae1@bk.ru
Борискин Виктор Николаевич +38 (050)576 43 36 v_boriskin@yahoo.com
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
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Додаток 3

ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО

Віце-президент Федерації
спортивного туризму України

Голова управління молоді, фізи
культури
та
спорту
Запорізької
__________ Власов Н.Ф.
облдержадміністрації
“___”_______2015 р.

__________ Бабенко Ю. І.
“ ” грудня 2015 р.

РЕГЛАМЕНТ
проведення заключного етапу (суддівство звітів походів з гірського туризму)
всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І-ІІІ категорії
складності
1. Цілі та завдання
Заключний етап (суддівство звітів про походи з гірського туризму)
Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І–ІІІ категорії складності
(к.с.) – далі по тексту змагання, проводиться з метою:
визначення найсильніших команд, що здійснили походи з гірського туризму;
широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
подальшого розвитку гірського спортивного туризму 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
Змагання проводяться з 06 по 08 травня 2016 року у м. Запоріжжя, вул.
Немировича-Данченка, 46А, в приміщенні ОЦТКСЕУМ.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією спортивного
туризму України (далі – Федерація або ФСТУ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на комісію з гірського туризму Федерації, комісію з гірського туризму
Запорізької ОФСТ та головну суддівську колегію, яка затверджується Федерацією.
4. Учасники змагань
4.1. До участі в змаганнях допускаються туристські спортивні групи (далі –
команди) АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних і 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. Команди можуть формуватися із
представників різних регіонів. Склад команди може бути інтернаціональним.
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4.2. Кількісний склад окремих команд, а також кваліфікаційний рівень і вік
учасників у кожному випадку 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:
- здійснили в 2014–2015 роках туристські спортивні гірські походи І – ІІІ к.с. і
не брали участь у попередніх Всеукраїнських змаганнях;
- захистили пройдений маршрут у МКК, яка здійснювала їх випуск.
5.2. Змагання проводяться одночасно по п’яти групам з окремим заліком в
кожній з них:
перша група – туристські спортивні гірські походи І к.ск. (високогір’я);
друга група – туристські спортивні гірські походи ІІ к.ск. (високогір’я);
третя група – туристські спортивні гірські походи ІІІ к.ск. (високогір’я);
четверта група – туристські спортивні гірські походи І к.ск. (малі гори);
п’ята група – туристські спортивні гірські походи ІІ к.ск. (малі гори);
5.3. Одна команда може одночасно брати участь у різних групах з різними
маршрутами, а також в одній групі з маршрутами, пройденими в різні роки або в
один рік.
5.5. Змагання проводиться згідно з Правилами.
6. Програма проведення змагань
Змагання проводяться з 06 по 08 травня 2016 у м. Запоріжжя.
День приїзду суддів – 06 травня 2016 року.
Програма змагань:
06 травня
07 травня
08 вересня

Заїзд суддів, засідання ГСК, установчий семінар суддів.
Робота суддівської колегії – суддівство звітів
Робота суддівської колегії – суддівство звітів
Завершення суддівства звітів, визначення переможців,
підготовка протоколів, від’їзд суддів

7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
7.1. Результат команди визначається, як сума середньоарифметичних значень
балів, виставлених суддями по кожному з п'яти оцінюваних показників:
«Складність», «Новизна», «Безпека», «Напруженість», а також «Інформативність».
7.2. Перше місце посідає команда, яка набрала максимальну суму балів, далі
розподіляються місця в порядку зменшення суми балів.
У разі рівності набраних балів перевага надається команді, що має вищий
результат з критерію «складність», далі з критерію «безпека», далі з критерію
«новизна» й на останнє – по першості терміну подачі звітних матеріалів до ГСК.
7.3. Протести розглядаються ГСК протягом 2 днів від дня повідомлення про
попередні результати учасників змагань і розміщення їх на сайтах www.tk3mu.org і
www.mountaіn.net.ua. Остаточні результати розміщаються на сайті Федерації.
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8. Нагородження
Команди та учасники команд в кожній групі, що посіли І, ІІ та ІІІ місця (при
наявності кворумів), нагороджуються Дипломами ФСТУ, а учасники цих команд –
золотими, срібними і бронзовими медалями, відповідно. Всі інші команди
нагороджуються дипломами учасників змагань.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати, пов'язані з організацією та проведенням змагань і нагородженням
переможців несе Запорізька ОФСТ за рахунок залучених коштів.
Витрати, пов'язані з проїздом, проживанням і харчуванням суддів під час
суддівства, несуть Федерації, що відряджають суддів.
Витрати, пов'язані з участю команд у спортивному поході (проїзд команди
туди і назад, добові, харчування на маршруті та ін.), а також з оформленням звітів
про їх проходження, поштові витрати по пересиланню документів та звітів за
походи здійснюються за рахунок організацій, які проводять походи, а також за
рахунок залучення коштів спонсорів і самих учасників.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
10.1. Попередні заявки на участь команди у змаганнях надсилаються не
пізніше 1 квітня 2016 р. на електронну адресу оргкомітету зазначену в п 10.4.
10.2. Вимоги до звітів про похід кожної категорії складності, перелік
матеріалів, які подаються в суддівську колегію, детальні умови суддівства тощо
будуть повідомлені окремим інформаційним листом.
10.3. До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
10.4. Адреса Оргкомітету змагань:
69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 42, кв. 60, Штифман А.Г. або
02175, м. Київ-175, а/с 28, Дябло Т.Г.
Контактні телефони Оргкомітету:
095-421-04-05 або e-maіl: tryte@ukr.net – Дябло Тетяна;
050-454-15-72 або е-maіl: shtіfman51@gmaіl.com – Штифман Олександр.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.
Регламент розглянутий і затверджений на засіданні ЦМКК 16.11 2015 р.
Голова ЦМКК ФСТУ

М. А. Дегтяр

Регламент погоджено з комісією з гірського туризму ФСТУ 16.11 2015 р.
Голова комісії з гірського
туризму ФСТУ

В.Г. Козій

16

