
ДОДАТКОВІ УМОВИ КОНКУРСНОЇ ПРОГРАМИ 

«ТУРИСТСЬКІ БУДНІ» 
(з 16.10 по 06.11.2020р.) 

 

Вимоги: 

 

- у конкурсі можуть брати участь команди з числа учнів/вихованців 

закладів освіти, дитячих спортивних та туристських клубів та інші; 

- кількість команд від однієї організації необмежена; 

- команди можуть брати участь як у всіх конкурсах, так і в кожному 

окремо; 

- роботи надсилаються у відеоформаті з вказаними даними: (назва 

команди, вікова група, ПІБ учасників та представника команди) на 

почту відділу – orgotdel21@ukr.net не пізніше 06.11.2020р.; 

- вікові групи: 

 молодша – 2008 – 2010 р.н.; 

 середня – 2006– 2007 р.н.; 

 старша – 2004 – 2005 р.н.; 

 працівники освіти/студенти/тур.актив – 2003 і старші. 
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1. Конкурс «Туристські вузли»  (особистий залік) 

 

Вид конкурсу – особистий. 

Вузли кожен учасник обирає сам згідно до ТР (Технічного Регламенту).  

Фінішем часу є зав’язані всі вузли з ТР. 

Переможець визначається за найменшим витраченим часом на завдання 

та відсутністю штрафних балів.  

 

  Завдання конкурсу :  

1. Зав’язати туристські вузли з ТР з особистого спорядження з 

фіксуванням часу виконання. Діаметр мотузок повинен відповідати 

діаметру в описах вузлів в ТР. 

2. Молодша вікова група - 6 вузлів. 

3. Середня вікова група - 10 вузлів. 

4. Вікові групи: старша та працівники освіти/студенти/тур.актив - 16 

вузлів. 
 

  Вимоги конкурсу :  

1. На відео має бути видно, що учасник зав’язує вузли сам, відео має 

бути без зупинок та монтажу.   

2. На відео відслідковується окремий секундомір, на якому відсікають 

час старту та фінішу. 

3. Учасник може брати мотузку у руки тільки після запуску секундоміра, 

перед стартом всі мотузки в розправленому вигляді на підлозі (столі 

або на натягнутій мотузці).  

4. Зав’язаний вузол не можна використовувати в якості контрольного 

вузла для іншого. 

5. Можна в’язати декілька вузлів на одній мотузці. 

6. Усі зав’язані вузли повинні знаходитись в кадрі. 

7. Час зупиняється за командою учасника, у якого в руках немає 

мотузки. 

8. Після зупинки секундоміра, той хто знімає відео, повинен великим 

планом показати кожен вузол зав’язаний учасником. 
 

 Оцінювання конкурсу :  

1. Оцінюється час, витрачений на виконання завдання в кожній віковій 

групі та окремо за статтю (дівчата/хлопці).   

2. Штрафні бали не виставляються, якщо на відео присутня помилка при 

в’язані. Учасник займає місце після всіх учасників, які не мають 

штрафних балів. 

 

 

 

 

 

 

№ Пояснення порушень (штрафи) 

5.1.1 Відсутність контрольних вузлів 

5.1.2 Перекручування мотузок у вузлі 

5.1.3 Не сформований вузол  

5.2.1 Незав’язаний або неправильно зав’язаний вузол 



2. Конкурс «Туристські вузли»  (командний залік) 

 

Склад команди – 4 учасники, не менше однієї особи протилежної статі. 

Вузли та їх кількість для кожного учасника команда обирає сама згідно 

до ТР. 

     Фінішем часу є зав’язані всі вузли з ТР. 

Переможець визначається за найменшим витраченим часом на завдання 

та відсутністю штрафних балів.  

 

  Завдання конкурсу :  

1.Зав’язати туристські вузли з ТР на час з особистого спорядження з 

фіксуванням часу виконання. Діаметр мотузок повинен відповідати 

діаметру в описах вузлів в ТР. 

2. Молодша вікова група - 8 вузлів. 

3. Середня вікова група - 12 вузлів. 

4. Вікові групи: старша та працівники освіти/студенти/тур.актив - 16 

вузлів. 

 

  Вимоги конкурсу :  

1. На відео має бути видно 4 учасники команди, відео має бути без 

зупинок та монтажу. 

2. На відео відслідковується окремий секундомір, на якому відсікають 

час старту та фінішу. 

3. Учасники можуть брати мотузку у руки тільки після запуску 

секундоміра, перед стартом всі мотузки в розправленому вигляді на 

підлозі (столі або на натягнутій мотузці).  

4. Зав’язаний вузол не можна використовувати в якості контрольного 

вузла для іншого. 

5. Можна в’язати декілька вузлів на одній мотузці. 

6. Усі зав’язані вузли повинні знаходитись в кадрі. 

7. Час зупиняється за командою капітана і в руках учасників не повинно 

бути мотузок. 

8. Після зупинки секундоміра, той хто знімає відео, повинен великим 

планом показати кожен вузол, зав’язаний командою. 

 

 

 Оцінювання конкурсу :  

1. Оцінюється час, витрачений на виконання завдання, в кожній віковій 

групі окремо;   

2. Штрафні бали не виставляються, якщо на відео присутня помилка при 

в’язані. Команда займає місце після всіх команд, які не мають штрафних 

балів; 

 



 

3. Конкурс «Встановлення намету»  (сучасний намет) 

 

Склад команди – 4 учасники, не менше однієї особи протилежної статі. 

Команда має встановити намет. 

     Фінішем є шикування всіх учасників команди перед входом у намет. 

     Переможець визначається за найменшим витраченим часом на завдання. 

 

  Завдання конкурсу :  

Встановити намет (без тенту) на двох дугах і 4 кілках. 

 

  Вимоги конкурсу :  

1. На відео має бути видно 4 учасників команди, відео має бути без 

зупинок та монтажу. 

2. На відео відслідковується окремий секундомір, на якому відсікають 

час старту та фінішу. 

3. Положення до старту: 

 - намет в скрутці; 

 - готові 4 кілки; 

 - дуги складені; 

 - команда за лінією старту/фінішу.  

4. Після зупинки секундоміра, той хто знімає відео, повинен показати 

правильність встановлення намету. 

5. Правильність: 

 - намет встановлений на 4 кілки; 

     - застібнуті по три гачка з кожної з 4 сторін; 

    - верх намету прикріплений до дуг. 

 

 

 Оцінювання конкурсу :  

1.Оцінюється час, витрачений на виконання завдання, в кожній віковій 

групі окремо;   

2. Штрафні бали не виставляються, якщо на відео присутня помилка при 

встановлені. Команда займає місце після всіх команд, які не мають 

штрафних балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Конкурс «Встановлення намету»  (ретро намет) 

 

Склад команди – 4 учасники, не менше однієї особи протилежної статі. 

Команда має встановити намет. 

     Фінішем є шикування всіх учасників команди перед входом у намет. 

Переможець визначається за найменшим витраченим часом на завдання. 

 

  Завдання конкурсу :  

Встановити намет на 10 кілків. 

 
 

  Вимоги конкурсу :  

1. На відео має бути видно 4 учасників команди, відео має бути без 

зупинок та монтажу. 

2. На відео відслідковується  окремий секундомір, на якому відсікають 

час старту та фінішу. 

3. Положення до старту: 

 - намет в скрутці; 

 - готові 10 кілків; 

 - команда за лінією старту/фінішу.  

4. Після зупинки секундоміра, той хто знімає відео, повинен показати 

правильність встановлення намету. 

5. Правильність: 

 - намет встановлений на 10 кілків; 

     - розтягнутий дах; 

 - немає складок на даху. 

 

 Оцінювання конкурсу :  

1.Оцінюється час, витрачений на виконання завдання, в кожній віковій 

групі окремо. 

2. Штрафні бали не виставляються, якщо на відео присутня помилка при 

встановлені. Команда займає місце після всіх команд, які не мають 

штрафних балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Конкурс «В`язання обв’язки» 

 

Склад команди – 2 учасники: один хлопець та одна дівчина. 

     Фініш по команді капітана. 

Переможець визначається за найменшим витраченим часом на завдання. 

 

  Завдання конкурсу :  

Одночасно зав’язати обв’язки двома різними способами учасниками 

команди. 

 

 

  Вимоги конкурсу :  

1. На відео має бути видно 2 учасників команди, відео має бути без 

зупинок та монтажу. 

2. Діаметр мотузок від 6 мм до 10 мм. 

3. На відео відслідковується окремий секундомір, на якому відсікають 

час старту та фінішу. 

4. Обов’язкове використання карабінів у грудній та бесідочній обв’язках. 

5. Після зупинки секундоміра, той хто знімає відео, повинен великим 

планом показати кожну обв’язку на учаснику. 

 

 

 Оцінювання конкурсу :  

1.Оцінюється час, витрачений на виконання завдання, в кожній віковій 

групі окремо. 

2. Штрафні бали не виставляються, якщо на відео присутня помилка при 

в’язані. Команда займає місце після всіх команд, які не мають штрафних 

балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Пояснення порушень (штрафи) 

5.1.1 Відсутність контрольних вузлів 

5.2.1 Незав’язаний або неправильно зав’язаний вузол  



 

6. Конкурс «Комплексний залік» 

 

Склад команди – 4 учасники, не менше однієї особи протилежної статі. 

Команда сама обирає в якому порядку виконувати завдання. 

     Фінішем є час, коли виконано всі завдання, учасники вишикувались 

перед входом у намет. 

Переможець визначається за найменшим витраченим часом на завдання. 

 

  Завдання конкурсу :  

 

1. Розібрати два рюкзаки, в яких спаковані : 

 - намет; 

 - мотузки для в’язання вузлів та обв’язки; 

 - 2 туристські килимки; 

 - 2 туристських спальних мішки. 

2. Зав’язати вузли з ТР: 

 - молодший вік – 8 вузлів; 

 - середній вік – 12 вузлів; 

 - вікові групи – старша та працівники освіти/студенти/тур.актив – 16 

вузлів. 

3. Зав’язати одну повну (грудну та бесідочну) обв’язку (на вибір). 

4. Встановити сучасний намет (без тенту) на двох дугах і 4 кілках та 

розкласти в ньому 2 килимки і 2 спальних мішки. 

 
 

  Вимоги конкурсу :  

1. На відео має бути видно 4 учасників команди, відео має бути без 

зупинок та монтажу. 

2. На  відео відслідковується окремий секундомір, на якому відсікають 

час старту та фінішу. 

3. Після зупинки секундоміра, той хто знімає відео повинен, великим 

планом показати кожне виконане завдання. 

 

 

 Оцінювання конкурсу :  

1.Оцінюється час, витрачений на виконання завдання, в кожній віковій 

групі окремо. 

2. Штрафні бали не виставляються, якщо на відео присутня помилка при 

виконані будь якого завдання. Команда займає місце після всіх команд, 

які не мають штрафних балів. 

 


