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УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва з техніки пішохідного туризму 

„СРІБНИЙ КАРАБІН” 
 

1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- подальшого розвитку туризму, перевірки знань та навичок, що необхідні в 

туристських походах;  

- популяризації пішохідного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- визначення найкращих спортсменів з техніки пішохідного туризму в м. Києві. 

 

 2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 10 жовтня 2021 року у Голосіївському лісі.  

 

У зв`язку з епідеміологічною ситуацією - додаткова інформація, місце 

проведення та час старту будуть опубліковані на сайті www.uacenter.info не 

пізніше 12:00 8 жовтня 2021р. 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює   

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово - 

патріотичного виховання». Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна 

суддівська колегія (далі ГСК). 

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група  2009-2011 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2007-2008 р.н.   

 СТАРША вікова група       2005-2006 р.н. 

 УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ   2001-2004 р.н. 

 

Всі інші бажаючі мають можливість взяти участь поза заліком. 

 

До участі у  змаганнях  допускаються  команди  колективів закладів освіти, спортивних 

та туристських клубів та ін..  

 

 

5. ЗАЯВКА 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі на сайті 

www.uacenter.info -  не пізніше 12:00 7 жовтня 2021 року. 
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту.  

http://www.uacenter.info/
http://www.uacenter.info/


 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди підводиться у кожній віковій групі та у кожному класі 

змагань окремо. У вікових групах - середня, молодша та старша (клас Б) команда-

переможниця визначається за найменшим часом, затраченим на проходження 

дистанції та штрафним часом.  У середній (особисто), старшій групі та групі 

учнівська молодь (клас А) в особистому заліку серед юнаків та дівчат переможці 

визначаються за найменшим часом, затраченим на проходження дистанції та 

штрафним часом. Команда-переможниця у старшій групі (клас А), визначається 

за найменшим часом суми трьох кращих результатів проходження дистанції (не 

менше  однієї особи протилежної статі).  

У разі рівності результатів переможець визначається згідно Правил. 

 

7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди та учасники,  які посіли призові місця у кожній віковій групі та в 

класі, нагороджуються грамотами та призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКОВІ УМОВИ 

відкритих змагань учнівської молоді м. Києва                                                                                                                  

з техніки пішохідного туризму  

„СРІБНИЙ КАРАБІН” 

 

Довжина дистанції  -  350 м. 

Кількість етапів       -  5 (п’ять). 

Дистанція обладнана суддівськими мотузками. Вся дистанція промаркована.  

На етапах контрольні лінії позначені стрічкою на землі або на мотузці. 

На старт учасники змагань повинні прибути у спортивній формі, що закриває 

лікті та коліна. Всі учасники класу А та Б повинні бути у  касках. 

 

МОЛОДША ВІКОВА ГРУПА. 
 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не 

менше  1 особи протилежної статі), учасники розподіляються по етапах 

незалежно від статі. 
 

КЛАС А:  вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб (з них не 

менше  1 особи протилежної статі), команда у повному складі долає 

дистанцію. 

СЕРЕДНЯ ВІКОВА ГРУПА + ОСОБИСТО 
 

КЛАС Б:  вид змагань – естафета; склад команди – 5 осіб (з них не 

менше  1 особи протилежної статі), учасники розподіляються по етапах 

незалежно від статі. 
 

КЛАС А:  вид змагань – командний; склад команди – 5 осіб (з них не 

менше 1 особи протилежної статі), команда у повному складі долає 

дистанцію. 

СТАРША ВІКОВА ГРУПА  

КЛАС Б:  вид змагань – командний; склад команди – 4 особи (з них не 

менше 1 особи протилежної статі). Команда у повному складі долає 

дистанцію. 
 

КЛАС А:  вид змагань – особисто-командний; склад команди – 4 особи 

(з них не менше 1 особи протилежної статі). 

 

ГРУПА УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ 

КЛАС А:  вид змагань – особистий. 

 

УВАГА!  ПІД  ЧАС  ПРОХОДЖЕННЯ  ЕТАПІВ  ДИСТАНЦІЇ 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ  ТІЛЬКИ  ОДИН  ШТРАФ - ЗНЯТТЯ.                                                                             

ПРИ   ПОПЕРЕДЖЕННІ   СУДДІ   ПРО   ПОМИЛКУ   НА   ЕТАПІ                       

УЧАСНИК  ПОВИНЕН  ВИПРАВИТИ   ЇЇ,   ТІЛЬКИ ПІСЛЯ   

ВИПРАВЛЕННЯ ПРОДОВЖИТИ   РУХ.     

УЧАСНИК, ЯКИЙ  ПРОДОВЖИВ  РУХ,   НЕ ВИПРАВИВШИ   

ПОМИЛКУ, ОТРИМУЄ ЗНЯТТЯ З ЕТАПУ, А КОМАНДА (або учасник 

в особистому заліку) ЗАЙМАЄ МІСЦЕ ПІСЛЯ КОМАНД, ЩО 

ПОДОЛАЛИ ДИСТАНЦІЮ БЕЗ ЗНЯТЬ. 

У молодшій та середній вікових групах класу Б в якості естафети 

використовується торкання рукою. 



ЕТАПИ ДИСТАНЦІЇ: 

 

1. ЕТАП     „ПЕРЕПРАВА ПО КОЛОДІ ЧЕРЕЗ ЯР” 

Обладнання етапу: перила самостраховки. 

Початок  та кінець етапу позначені контрольною лінією (вхід в небезпечну 

зону). Учасник проходить по колоді, забезпечуючи самостраховку на 

перильній мотузці за допомогою „вус” самостраховки. В кінці етапу учасник 

повинен перестебнутися на перила, які виводять його  з небезпечної зони. 
 

2. ЕТАП     „СПУСК ПО СХИЛУ” 

Обладнання етапу: перила самостраховки та перила спуску. 

Початок та кінець етапу позначені контрольними лініями (вхід   в небезпечну 

зону). 

На лінії „початок  етапу” учасник забезпечує самостраховку на перилах  за 

допомогою „вус” самостраховки та підходить до перил спуску. Спуск 

спортивним способом  із забезпеченням самостраховки петлею „прусика”. 

Спуск  в рукавицях. 
 

3. ЕТАП „РУХ ПО ЖЕРДИНАХ” 

Обладнання етапу:  опори (лаги) відстань між якими 2-2,5 м 

Довжина ділянки до 15 м. Довжина жердини забезпечує переправу між двома 

„лагами”. 

На етапі учасник отримує жердину, укладає її на „лаги” і таким чином долає 

умовно заболочену ділянку. Етап обладнаний контрольними лініями   на 

початку та в кінці етапу. При торканні рельєфу однією з кінцівок або падінні 

учасник повертається на попередню «лагу». 
 

4. ЕТАП     „ПІДЙОМ-ТРАВЕРС-ПІДЙОМ” 

Обладнання етапу:  вертикальні та горизонтальні перила. 

Початок та кінець етапу позначений контрольними лініями (вхід   в небезпечну 

зону). 

Учасник піднімається по схилу спортивним способом по суддівських перилах 

на самостраховці за допомогою петлі „прусика” або технічного пристрою. На 

ділянці траверсу  для самостраховки використовується  „вус” самостраховки. 
 

5. ЕТАП     „НАВІСНА ПЕРЕПРАВА” 

Обладнання етапу: суддівська подвійна перильна мотузка. 

Учасник переправляється на протилежний берег з „вусом” самостраховки. 

У молодшій та середній віковій групі у класі А учасники мають організувати 

супровід суддівською мотузкою (у молодшому – кінці закріплені за опори, у 

середньому – закріплений тільки один кінець на вихідній ділянці). 

У старшому віці у класі Б учасники мають організувати супровід командною 

мотузкою. 

 

 

 

 


