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РЕГЛАМЕНТ 

проведення Відкритого Чемпіонату м. Києва з велосипедного туризму 

1. Цілі та завдання заходу 

Відкритий чемпіонат м. Києва велосипедного туризму (юнаки, юніори, 

дорослі) (далі – чемпіонат м. Києва) проводиться з метою: 

 подальшого розвитку виду спортивного туризму в Україні як 

ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у 

всебічному розвитку особи, сприяння формуванню здорового 

способу життя населення; 

 підвищення рівня технічної та тактичної майстерності 

спортсменів; 

 визначення найсильніших команд м. Києва зі спортивного 

велосипедного туризму. 

2. Строки і місце проведення заходу 

Чемпіонат м. Києва проводиться 21 квітня 2018 року. Місце проведення 

– Голосієво. 

3. Організація та керівництво проведення заходу 

Керівництво проведенням змагань здійснює Мінмолодьспорт та 

Київська міська Федерація спортивного туризму (далі – Федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 

м. Києва покладається на та суддівську колегію, яка рекомендована 

Федерацією і склад якої затверджується Мінмолодьспортом. 

4. Учасники заходу 

До участі у змаганнях допускаються команди Автономної Республіки 

Крим, областей, команди, які представляють  організації міста Києва: 

спортивні, туристські клуби, навчальні заклади, і які пройшли мандатну 

комісію. Вік учасників змагань згідно Правил змагань зі спортивного 

туризму (далі - Правила). 



Склад команди для юнаків – 4 особи: основний склад команди – 2 

спортсмени,  представник команди (тренер) – 1, суддя – 1. 

Склад команди для юніорів та дорослих – 6 осіб: основний склад 

команди – 4 спортсмени, представник команди (тренер) – 1, суддя – 1. 

В кожній команді не менше однієї особи протилежної статі. 

Кількість команд від організації не обмежена. 

Спортивна кваліфікація учасників змагань повинна відповідати вимогам 

чинних Правил в частині, що стосується класу дистанцій (п.3.3.2). 

Вікові категорії учасників: 

дорослі – 21 рік і старші 

юніори – 19-20 років 

юнаки (старші) – 16-18 років 

юнаки (середні) – 14-15 років 

юнаки (молодші) – 11-13 років 

Форма одягу учасників змагань спортивна, згідно з вимогами Правил 

змагань зі спортивного туризму (далі – Правила). 

5. Характер заходу 

Змагання особисто-командні на дистанціях І-IІІ класу: 

«Комплексна дистанція» («Фігурне водіння велосипеда», «Тріал»). 

6. Програма проведення змагань 

Чемпіонат м. Києва проводиться 21 квітня 2018 року. 

9.00 – 10.00 – робота мандатної комісії 

10.00 – відкриття змагань 

10.30 – старт змагань 

7. Документація та строки її подання 

Попередні заявки про участь у змаганнях подаються до 17 квітня на ел. 

адресу Syrotenko29@gmail.com, або на нараді представників, яка 

відбудеться 17 квітня о 17.00 в Київському центрі дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання (Саперне поле 

26). 

Заявка встановленої форми затверджена підписами та печатками 

лікарської установи та організації подається в мандатну комісію в день 

змагань на місці старту з 9.00 до 10.00, за умови, що була подана попередня 

заявка. 

Разом із заявкою 21 квітня подаються: 

документ, що засвідчує спортивну кваліфікацію учасників; 

страхові поліси від нещасних випадків на учасників змагань, дійсні на 

час проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати страхові 
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виплати в разі настання нещасних випадків під час занять спортом або участі 

в змаганнях. 

Перед стартом кожен учасник представляє документ з фотокарткою, 

що засвідчує його особу. 

До змагань допускаються лише команди, які надали попередні заявки в 

установлений для цього термін та підтвердили свою участь на нараді 

представників. 

8. Визначення результатів 
Результат на дистанціях визначається відповідно до Правил.  

Окремо визначаються результати особисті (серед чоловіків та жінок) та 

командний результат на обох дистанціях. 

Загальний залік підраховується за сумою місць результатів на двох 

дистанціях окремо в кожному класі. При рівності результатів пріоритет за 

дистанцією «тріал». 

9. Нагородження 
Команди та учасники, які посіли І – ІІІ місця, нагороджуються кубками, 

дипломами і медалями відповідних ступенів. 

10. Фінансування змагань 
Витрати на відрядження учасників та тренерів (страхування 

спортсменів, проїзд, оплата за розміщення, харчування) відносяться за 

рахунок коштів організацій, що відряджають. 

Витрати на організацію змагань передбачено за рахунок коштів 

організаторів та інших джерел фінансування. 

 

 

ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 


