Студентські спортивні ігри серед вищих навчальних закладів
I – IV рівнів акредитації зі спортивного туризму
з виду пішохідний туризм
24 – 25.05. 2019 р.
(урочище «Пронятин» мкр. Пронятин м.Тернополя)
Затверджую
Головний суддя
_______________
Попередні умови
проведення змагань на короткій дистанції «Смуга перешкод»
команди – двійки (зв’язки)
Загальні умови
1. Клас дистанції - ІІ (другий) – 40,44 б.
2. Довжина дистанції – 150 м.
3. Набір висоти – 10 м.
4. Дистанція долається в заданому напрямку.
5. Кількість технічних етапів – 7, та 1 спецприйом, з них 3 з самонаведенням
6. На подолання дистанції встановлено суддівські обмеження часу:

ПЗЧ-1 орієнтовно – 12 хв ;

ПЗЧ-2 орієнтовно – 19хв;

ЗЧ орієнтовно – 27хв.
Остаточні значення ПЗЧ та ЗЧ будуть оголошенні перед стартом першої
команди.
7. Команди, які не вклались в ПЗЧ-1, ПЗЧ-2 або ЗЧ дистанції, отримують штраф
за учасників, які не пройшли етап, та спорядження згідно Технічного регламенту.
8. Все командне спорядження разом з командою повинно пройти по всіх етапах
дистанції (з вихідної на цільову ділянку).
9. Свідомо залишене на дистанції спорядження та те спорядження, що не пройшло
етап, вважається втраченим (штрафується по факту) і повертається команді після
її фінішу на дистанції.
10. Склад команди - 2 особи .
11.Орієнтовний стартовий інтервал – 10 хв.
12.Команди прибувають на старт за 15 хв. для огляду особистого та командного
спорядження. Учасники підтверджують свою особу одним з документів з
фотографією (з переліку Правил змагань).
13. Всі учасники змагань повинні бути забезпечені: ІСС, захисними шоломами з
номерами учасників та літерою «К» капітана, формою,яка повинна закривати
лікті та коліна, взуття закрите (вимоги п.п. 3.13.4.12 – 3.13.4.17 Правил).
14.Зворотний рух (ЗР) по дистанції дозволяється згідно Технічного регламенту

в межах ПЗЧ та ЗЧ.
15.ГСК залишає за собою право вносити доповнення до Умов відповідно п. 1.4.4,
3.10.4 та 3.13.2.5 Правил.

Перелік, порядок та умови подолання етапів дистанції
1. Переправа по вірьовці з перилами через яр 1А(1,92б). Довжтна – 16м.
Обладнання: На ВД – НЗ, ПСП, ПС(петля), к.л.; На ЦД – НЗ, ПС(2 петлі). .
Учасники долають етап з супроводженням та с/с до СП.
2. Траверс схилу 2Б(9,6 б). Довжина – 20м. Обладнання: На ВД – НЗ, ПС
(2петлі); На ЦД – НЗ, ПС(петля,ЗСК); На ДП(4 ППС). Учасники долають етап з
командною страховкою.
3. Круто похила переправа вниз Н/К (6,72б). Довжина – 12м. Обладнання: На
ВД – НЗ, ПС(петля,ЗСК), СП; На ЦД – БЗ, к.л., ПС(петля). Перший учасник долає
етап з к/с та с/с до СП, другий учасник долає етап с супровдженням, к/с та с/с до
СП.

ПЗЧ – 1
4. Підйом по схилу 1Б(6б). Довжтна –20м. Обладнання: На ВД – к.л.,
ПС(петля); На ЦД – БЗ, к.л., ПС(опора); На ДП(2 ППС). Перший учасник долає
етап з к/с та пропускає її через ППС. Другий учасник нав’язує схоплюючий вузол
прусіка на мотузку або жумар і піднамється на ЦД знімаючи ППС.
5. Навісна переправа через яр Н/К (5,5б). Довжтна –24м. Обладнання: СП,
ПС(петля), БЗ, к.л. – на ВД та ЦД. Учасники долають етап з супроводженням та с/с
до СП.
6. Транспортування потерпілого в петлі(бухті на собі) 1А(1,2б). Довжтна –
40м. Обладнання: Квадрат з ліній. Учасник стає потерпілим після того як заходить
в квадрат з контрольних ліній після етапу №5. Учасник може виходити з квадрату і
допомагати іншому учаснику на етапі №5. Учасники визначають потерпілого до
старту. Під час дистанції міняти потерпілого – ЗАБОРОНЕНО. В потерпілого
травма обох рук(від долоні до передпліччя). Потерпілий перестає бути потерпілим
після перетину контрольної лінії.

ПЗЧ – 2
7.
Переправа через яр по колоді 2Б (10б). Довжтна –10,5 м. Обладнання: На
ВД – БЗ, к.л., ПС(ЗСК), ПКП(ЗСК); На ЦД – БЗ, к.л., ПС(петля), ПКП(петля).
Колода вкладена суддями. Перший учасник долає етап с к/с та рухається по колоді.
Другий учасник долає етап з супроводженням та с/с до КП.
8.
В’язання вузлів 1А(2б). Учасники в’яжуть вузли на своєму спорядженні.
Учасники в’яжуть всі вузли з переліку: булінь, серединий провідник, провідник
вісімка, прямий. Кожен учасник повинен зав’язати по два вузла з переліку.
Допомагати в’язати вузли можна тільки словесно. Учасники вирішують до старту
хто які вузли в’яже. Фініш відсікаєть після команди капітана.

ЗЧ
Підведення підсумків.
Результат зв’язки на дистанції визначається за сумою часу проходження
дистанції та штрафного часу (штрафні бали переведені у час 1 бал = 20 секунд).
Якщо дві або більше команд отримають однаковий результат вище місце
займає команда з меншим штрафним часом залікових зв’язок, якщо і ці показники
однакові – команді, що стартувала раніше.
Місця команд в загальному заліку визначаються за сумою результатів двох
кращіх зв'язок. У разі рівності цієї суми перевага віддається тій команді, зв’язка
якої має кращий результат. Команда, до результату якої зараховано результат
однієї зв’язки займає місце після команд, які мають повний залік ( двох зв’язок).

