Додаткова інформація
• Змагання проводяться відповідно до «Правил змагань зі спортивного
туризму», затверджених Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту
України 24.04.2008 року, погоджених Президентом Федерації спортивного
туризму України 22.03.2008 року, та відповідно до «Настанов з проведення
змагань з пішохідного туризму», затверджених рішенням Виконкому
Федерації спортивного туризму України 11.04. 2015 року.
• Всім керівникам слід придбати та роздрукувати нові Настанови (від 11
квітня 2015 року.
• Відповідальність за якість та безпечне використання командного та
особистого спорядження учасників несе представник команди або самі
учасники.
• Відповідальність за підготовку учасників команд згідно з вимогами, що
необхідні для безпечного подолання визначених дистанцій, покладається
на представників команд.
• Довідки щодо організації та проведення змагань за телефоном 096-780-65-40
(Бричко Сергій Михайлович ), довідки по дистанціях змагань – 097-986-31-11
(Борщ Сергій Володимирович).
•

Під’їзд до місця змагань:
- електропоїздом до ст. Бірки Великі ,звідти 200 м до місця змагань.
- маршрутним таксі зі Збаразького перехрестя (Східний масив) кожні 20 хв.
(9.00 грн.). Зупинка «Центр», звідти на північ в напрямку ур. Казарми 700м.
При потребі – команду зустрінуть і приведуть до місця проведення змагань.
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•

Тренування команд у терміни семінару суддів та проведення змагань на
полігоні змагань заборонено.

•

ГСК залишає за собою право на внесення змін в хід проведення змагань в
сторону спрощення.

Затверджую
Головний суддя змагань
__________І.З.Подольський
«_ _» травня 2018р.

Програма

змагань Спортивних студентських ігор ВНЗ I – IV рівнів акредитації
зі спортивного туризму (вид пішохідний туризм) з 25 по 26.05.2018р.
(урочище «Казарми», смт. Великі Бірки, Тернопільського району)
Перший день 25.05.2018р. (п’ятниця)
09.00-11.00
11.00-11.30
12.00
12.30- 13.30
13.30-19.30
18.00-19.00
20.30
23.00
23.00-05.00

- заїзд команд, розміщення, проходження мандатної комісії,
робота технічної комісії
- засідання ГСК з представниками команд
- - урочисте відкриття змагань
огляд дистанцій змагань
- змагання на короткій дистанції «Смуга перешкод –
особисто-командна»
- конкурс «В’язання вузлів»
- засідання ГСК з представниками команд
- відбій
- чергування по табору представників команд згідно з
окремим графіком комендантської служби

Другий день 26.05.2018р. (субота)
07.00
08.00-12.00
09.00-10.00
12.45-13.00
13.15
13.45-14.45

- підйом
- змагання на короткій дистанції «Смуга перешкод –
командна»
- конкурс «Розпалювання вогнища»
- засідання ГСК з представниками команд
- урочисте закриття змагань
- прибирання території, роз’їзд команд

