
 
УМОВИ 

проведення відкритих міських змагань з техніки пішохідного туризму   

на дистанції «Крос-похід» серед учнівської молоді м. Києва  

І. 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; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших команд з пішохідного туризму в м. Києві. 

 ІІ. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

 Змагання проводяться 15 квітня 2018 року. 

Нарада представників команд відбудеться 10.04.2018 о 17.00 у приміщенні 

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» м. Київ, вул. Саперне поле, 26.  

Попередні заявки на  участь у змаганнях подаються до мандатної комісії на 

нараді представників команд, або електронною поштою: orgotdel21@ukr.net 

10.04.2018 до 16.00 

ІІІ.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

 Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства  та військово-патріотичного виховання». Безпосереднє керівництво 

покладається на Головну суддівську колегію змагань, затверджену дирекцією 

КПНЗ «КЦДЮТКВПВ». 

ІV.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 

позашкільних закладів освіти м. Києва та туристських клубів (по одній команді 

від установи в кожній віковій групі, в одному з класів). 

Змагання проводяться на дистанціях І – ІV класів. 
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До змагань на дистанціях І класу допускаються команди  молодшої вікової 

групи без розрядів. 

До змагань на дистанціях  ІІ класу допускаються команди  молодшої та 

середньої вікової групи, які мають ІІ  юнацький розряд. 

До змагань на дистанціях  ІІІ класу допускаються команди  середньої та 

старшої  вікової  групи,  які мають ІІІ спортивний розряд  або І юнацький 

розряд. 

До змагань на дистанціях ІV класу допускаються команди  старшої вікової  

групи та групи Еліта, які мають  ІІ спортивний розряд.       

В І К О В І  Г Р У П И :   

 МОЛОДША вікова група 2008-2005 р.н   

 СЕРЕДНЯ вікова група    2004-2003 р.н   

 СТАРША вікова група      2002-2001 р.н     

 вікова група  Е Л І Т А  –  2000 р.н. та старші. 

Склад команди у всіх вікових групах :  6 осіб (не менше 1 особи жіночої 

статі) . Учасники 20 90  р.н. допускаються до змагань за наявності спеціального 

медичного допуску 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

V. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ 

До Головної суддівської колегії команди надають наступні документи:  

Заявку, завірену директором закладу освіти з медичним допуском 

лікаря спортивного диспансеру, страхові поліси, залікові книжки.  

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди визначається у кожній віковій групі та кожному класі  

окремо. Команда-переможниця визначається за сумою часу штрафів та 

постійної часу дистанції.     

VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команди,  які посіли призові місця у кожному класі та у кожній віковій 

групі нагороджуються Грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями. 

 

 

ДАНІ УМОВИ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 


