УМОВИ
проведення відкритих змагань з техніки водного туризму
учнівської молоді м. Києва

-

1. МЕТА
Змагання проводяться з метою:
патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління;
популяризації спортивного туризму та здорового способу життя;
залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
популяризації водного туризму, як одного з масових та доступних видів
спорту;
розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних
умовах
підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну
досвідом
підвищення рівня безпеки проведення водних туристських змагань та походів;
визначення найсильніших спортсменів та команд з водного туризму.

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться 23 вересня 2018 року у м. Київ, зона відпочинку
«Гідропарк».
Час роботи мандатної комісії 9:30 – 10:30.
Старт змагань:
- молодша та середня вікові групи 11:00
- старша, еліта та педагоги 13:00.
3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ
Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють КПНЗ «Київський
центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»
спільно з Палацом творчості дітей та юнацтва Солом’янського району м. Києва,
Федерацією спортивного туризму м. Києва та туристським клубом „Время не ждёт”.
Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (далі ГСК).
4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться згідно Правил змагань «Спортивний туризм», Умов, та
додаткових умов змагань.
У молодшій – проходження траси з воротами (до 3-х воріт) на катамаранах (3
юнаки + 1 дівчина).
У середній віковій групі - проходження траси з воротами (до 5-ти воріт) на
катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина).
У старшій віковій групі, групі «еліта» та «педагоги» - проходження дистанції
слалому (до 10 воріт) на катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина).
Жеребкування стартів проводиться після закінчення роботи мандатної комісії .
Плавзасобами та рятувальними жилетами учасників забезпечує суддівська
колегія.
5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Вікові групи учасників змагань:
 МОЛОДША вікова група
2006-2008 р.н.

 СЕРЕДНЯ вікова група
2004-2005 р.н.
 СТАРША вікова група
2002-2003 р.н.
 ЕЛІТА
2000-2001 р.н.
 ПЕДАГОГИ
2000 р.н. і старші
До участі у змаганнях допускаються тільки учасники, які вміють плавати.
До участі у змаганнях допускаються команди колективів закладів освіти, спортивних та
туристських клубів та ін..
В технічних заявках, що подаються для участі у змаганнях, учасники власним підписом
засвідчують своє вміння плавати та знання правил техніки безпеки при проведенні змагань та
походів з водного туризму.
6. ЗАЯВКА
Попередні заявки до участі подаються до 24:00 19.09.2018 р. електронною поштою:
orgotdel21@ukr.net
Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день
старту з 09:30 до 10:30.
Всім учасникам обов’язкова заявка з візою шкільного лікаря та страховкою.
Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті
КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання»: www.uacenter.infо,
https://www.facebook.com/uacenter.info,
https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/
7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
Результати на дистанції визначаються за сумою часу проходження всієї дистанції та
штрафного часу у кожній віковій групі окремо.
Команди, які посіли призові місця в різних вікових групах нагороджуються
грамотами та призами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання».

ВСІ УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ!

