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 командній дистанції «Смуга перешкод»
Загальні умови
1.Клас дистанції – ІІІ (третій) – 53.8 б.
2. Довжина дистанції - 220 м.
3.Набір висоти – 20м.
4.Дистанція долається в заданому напрямку.
5.Кількість технічних етапів – 9, з них 5 з самонаведенням.
6. На подолання дистанції встановлено суддівські обмеження часу:
ПЗЧ-1 – 12 хв ;
ПЗЧ-2 –21хв;
ЗЧ – 28 хв.
7. Команди, які не вклались в ПЗЧ-1 та ПЗЧ-2 дистанції, отримують штраф за
учасників, які не пройшли етап, та спорядження згідно Технічного регламенту,
та рухаються далі.А команди які не вклалися в ЗЧ дистанції, отримують штраф
за учасників, які не пройшли етап, та спорядження згідно Технічного
регламенту,та припиняють рух на дистанції.
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 – 4 особи .
11. Орієнтовний стартовий інтервал – 15 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 зміни та 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.Спуск по вертикальних поручнях 2б (8б.)Довжина– 17м.Обладнання:ВД–
НЗ,ПСП,2ПС(петля), КЛ, ЗСК;ЦД–КЛ,ПС(петля). Учасники наводять поручні
та рухаються по етапу з верхньою КС по к/п з гальмівним пристроєм згідно
Технічного регламенту.
2.Підйом
по схилу (н/к).
Довжина–20м.Обладнання:СП,ВД–КЛ;ЦД–
НЗ,2ПС(петля). Учасники долають етап по СП затискачем або схоплюючим
вузлом прусіка.
3.Траверс схилу 2а(12б). Довжина–23м.Облажнання:ВД–НЗ,2ПС(петля);ДП–
5ППС,ОЛ;ЦД–БЗ,КЛ,ПС(петля).Перший учасник з КС решта долають етап без
втрати самостраховки. Остальній по к/п або як перший. ПЗЧ-1
4.Спуск по схилу (н/к)менше50° .Довжина–20м.Обладнання:СП,ВД–КЛ;ЦД–
КЛ.Учасники долають етап по СП з схоплюючим вузлом прусіка згідно
Технічного регламенту.
5.Підйом по схилу 1б(8б). Дожина–21м.Обладнання:ВД–КЛ,ПС(петля);ДП–
3ППС;ЦД–КЛ,ПС(Дерево).Перший учасник з командною страховкою Інші
учасники по к/п з затискачем або схоплюючим вузлом прусіка згідно
Технічного регламенту.
6.Транспортування потерпілого в бухті мотузки 1б (1б). Довжина–
30м.Обладнання:ВД–квадрат з ліній, коридор руху. Два учасники
транспортують потерпілого в бухті мотузки на собі.Травма опік двох
рук,учасник стає потерпілим після входу в квадрат,виходити потерпілому з
квадрату заборонено, потерпілого команда вибирає до старту. Під час дистанція
міняти потерпілого –заборонено. Супроводжуючим вантаж заборонено. ПЗЧ-2
7.Переправа по колоді через яр 2б(10б). Довжина–10.5м.,колода викладена
суддями.Обладнаня:ВД–КЛ,ПС(петля),ПКП(дерево);ЦД–

КЛ,ПС(петля)ПКП(дерево).Перший учасник переправляється по колоді з
командою страховкою, решта учасників долають етап з супроводженням і с/с
до к/п згідно Технічного регламенту. Першому учаснику вантаж заборонено.
8.Навісна
переправа
через
яр(н/к).
Довжина–23.5м.Обладнання:ВД–
СП,КЛ,ПС(петля);ЦД–НЗ,ПСП,ПС(петля). Учасники долають етап з
супроводженням с/с до СП згідно Технічного регламенту.
9.Крутопохила переправа в низ (н/к). Довжина–16м.Обладнання:СП,ВД–
НЗ,ПСП,3ПС(3петлі),(1ЗСК);ЦД–КЛ,БЗ,2ПС(петля). Учасники по СП з
командою страховкою і с/с до СП,остальній учасник рукається з верхньою
страховкою і супроводженням. Згідно Технічного регламенту.

Підведення підсумків
Результат команди на дистанції визначається за сумою часу проходження
дистанції та штрафного часу ( штрафні бали переведені в час 1бал – 30секунд)
Місця визначаються на найменшим результатом, у випадку однакового
результату у декількох команд вище місце посідає команда з меншим
штрафним часом, якщо і ці показники однакові то команда яка стартувала
раніше.

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).
 Місце проведення змагань: м.Тернопіль, урочище «Пронятин», околиці
мкр.Пронятин.


Під’їзд до місця змагань:
маршрутним таксі з автовокзалу з 7.00 кожні 30 хв.( з 10.00 до 11.00 перерва)
(7.00 грн. вартість), зупинка «Центр» (кооперативний коледж) 7.10, зупинка
ТНЕУ ( масив Дружба) 7.15 далі мкр. Пронятин зупинка «Новобудови»
(околиці і край лісового угіддя) 7.25, рух в ліс по маркуванню
350 м.
При потребі – команду зустрінуть і приведуть до місця проведення
змагань.



Постановка наметів дозволяється тільки у місці, яке вкажуть організатори.



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
______________________
Програма
змагань Студентських спортивних ігор ВНЗ I – IV рівнів акредитації
зі спортивного туризму (вид пішохідний туризм) з 24 по 25.05.2019р.
(урочище «Пронятин», околиці мкр. Пронятин)
Перший день 24.05.2019р. (п’ятниця)
09.00-11.00

11.00-11.30
12.00
12.30- 13.30
13.30-19.30

- 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»
команди – двійки,

18.00-19.00
20.30
23.00
23.00-05.00

- конкурс «В’язання вузлів»
- засідання ГСК з представниками команд
- відбій
- чергування по табору представників команд згідно з
окремим графіком комендантської служби

Другий день 25.05.2019р. (субота)
07.00

- підйом

08.00-12.00

- змагання на короткій дистанції «Смуга перешкод –
командна»

09.00-10.00
12.45-13.00
13.15
13.45-14.45

- конкурс «Розпалювання вогнища»
- засідання ГСК з представниками команд
- урочисте закриття змагань
- прибирання території, роз’їзд команд

