
УМОВИ 

проведення відкритих змагань серед учнівської молоді м. Києва  

з пішохідного туризму – командна «Смуга перешкод», 

присвячені пам’яті С.В. Бубнова 

 

 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; 

- розвиток якостей, необхідних в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

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

 

 2. ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Змагання проводяться 23 квітня 2023 року. 
Місце проведення змагань – лісопаркова зона м. Києва.     

Інформація щодо місця проведення змагань та час старту буде 

повідомлено додатково, не пізніше 12:00 21.04.2023 року. 

 

 3.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 

Змагання проводяться КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 

краєзнавства та військово-патріотичного виховання». 

Безпосереднє керівництво покладається на Головну суддівську колегію 

змагань. 

 

 4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються команди колективів закладів освіти, 

спортивних та туристських клубів та ін., за віковими групами: 

- ПОЧАТКОВА вікова група  2012-2013 р.н. 

- МОЛОДША вікова група   2010-2011 р.н. 

- СЕРЕДНЯ вікова група   2008-2009 р.н. 

- СТАРША вікова група   2006-2007 р.н. 

- УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ   2005-2002 р.н. 

Склад команди у всіх вікових групах: – 4 особи (не менше 1 особи протилежної 

статі) 



Змагання проводяться на дистанціях І – ІІІ класів. 
До змагань на дистанціях І класу допускаються команди початкової та 

молодшої вікової групи без розрядів. 

До змагань на дистанціях ІІ класу допускаються команди середньої та старшої 

вікової групи без розрядів. 

До змагань на дистанціях ІІІ класу допускаються команди старшої вікової 

групи та учнівська молодь, які мають ІІ юнацький розряд. 

 

Учасники можуть виступати на одну вікову групу вище. 

Один учасник (не більше одного) може долати дистанції різних класів. 

 

 

УЧАСНИКИ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

5. УМОВИ ПРИЙОМУ УЧАСНИКІВ 

Попередні заявки для участі у змаганнях подаються у Google формі, 

розміщеної на сайті www.uacenter.info -  не пізніше . 12:00  20 квітня 2023 року. 

Посилання на попередню заявку - https://forms.gle/Jqgre3daETKmHui8A  

Іменна заявка на участь у змаганнях подається до ГСК безпосередньо в день 

старту. 

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Результат команди визначається у кожній віковій групі та у кожному класі 

окремо. Команда-переможниця визначається згідно Додаткових умов. 

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

нагороджуються грамотами КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» та медалями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uacenter.info/
https://forms.gle/Jqgre3daETKmHui8A


 Додаткові умови проходження дистанції «Смуга перешкод»  

1. Клас дистанції:   І 

2. Довжина:     - до 180м 

3. Сумарний перепад висот: - 10м 

4. Кількість етапів:   - 4 (з самонаведенням - 0) 

5. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): КЧ – 15 хв. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 10хв. 

7. Учасники прибувають на старт за 10хв. для проходження технічної комісії. 

8. Штрафи виправляються. 

9. Використання додаткових командних мотузок дозволяється. 

10. Команди, які фінішували, але залишили командне спорядження на дистанції -

отримують КЧ дистанції. 

11. Відстані між етапами: від 1 до 2 – 2м; від 2 до 3 – 50м; від 3 до 4 – до 10м. 

12. Волочіння мотузок по дистанції заборонено. 

 

Перелік етапів: 

 

Етап №1 Переправа по вірьовці з перилами  Довжина – 20м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ; ДП – нижня та верхня суддівські перила, суддівське 

супроводження; ЦД – БЗ, КЛ. Суддівське супроводження закріплено на обох 

ділянках, середина супроводження до старту знаходиться на ЦД етапу.  

Учасники з самостраховкою до верхніх СП та використовують суддівське 

супроводження. 

 

Етап №2 Навісна переправа через яр Довжина – 20м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ; ДП – СП, суддівське супроводження;  ЦД – БЗ, КЛ.  

Суддівське супроводження закріплено на обох ділянках, середина супроводження до 

старту знаходиться на ЦД етапу. 

Учасники з самостраховкою до СП та використовують суддівське супроводження. 

 

 

Етап №3 Спуск по схилу  Довжина – до 30м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ; ДП – судівські перила; ЦД – БЗ, КЛ. 

Учасники з самостраховкою до СП. 

 

Етап №4 Підйом по схилу  Довжина – до 30м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ; ДП – судівські перила; ЦД – БЗ, КЛ. 

Учасники з самостраховкою до СП. 

 

Фініш – учасники за КЛ ЦД етапу №4 та звільнення суддівського обладнання. 

 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається за часом проходження дистанції. 

 

 



1. Клас дистанції:    ІІ 

2. Довжина:     - до 300м 

3. Сумарний перепад висот:  - 17м 

4. Кількість етапів:   - 6 (з самонаведенням - 4) 

5. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): ПЗЧ – 12хв.; КЧ – 25хв. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 15хв. 

7. Учасники прибувають на старт за 10хв. для проходження технічної комісії. 

8. 1 штрафний бал – 30 секунд. 

9. Відстані між етапами: від 1 до 2 – до 10м; від 3 до 4 – 120м; від 5 до 6 – 60м. 

10. Волочіння мотузок по дистанції заборонено. 

Перелік етапів: 

 

Етап №1 Переправа по колоді через яр   Довжина – 12м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, ПКП (дерево), ПС (2 петлі), дерево для маятника;                     

ДП – суддівська колода до 8м; ЦД – БЗ, КЛ, ПКП (дерево). КП можуть бути 

одинарними. 

Етап №2 Скельний підйом Довжина – 7м.  

Обладнання: ВД – БЗ; ДП – СС для всіх учасників; ЦД – НЗ, ПСП.  

 

Етап №3 Спуск по вертикальних перилах Довжина – 7м. 

Обладнання: ВД – НЗ, ПСП, ПС (ЗСК); ЦД – БЗ. Перший по КП з СС. Учасники 

організовують КП. Самостраховка на ВД етапу обовязкова. 

Етапи №2 та №3 долаються без втрати СС. На ЦД етапу №2 може знаходитись 

не більше одного учасника. Спорядження можна лишати в БЗ. 

ПЗЧ - звільнення суддівського спорядження на ВД етапу №3 та всі учасники 

пройшли через БЗ на ЦД етапу №3. По завершенню часу, команда продовжує рух по 

дистанції, мотузки повертаються команді. 

Етап №4 Спуск по схилу  Довжина – 28м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, кріплення КП у ЗСК або дерево; ЦД – БЗ, КЛ. 

Учасники з самостраховкою по КП. 

 

Етап №5 Підйом по схилу  Довжина – 28м. (з урахуванням ППС – 30м) 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, ПС (2 петлі); ДП – 3 ППС (петлі); ЦД – БЗ, КЛ. 

Учасники з самостраховкою по КП. Вантаж першому дозволено. 

КЛ на ЦД етапу №4 та ВД етапу №5 спільна. 

 

Етап №6 Навісна переправа через яр Довжина – 28м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, ПС (петля); ДП – СП; ЦД – БЗ, КЛ, ПС (петля).  

Учасники організовують командне супроводження. 

Фініш – учасники та командне спорядження за КЛ етапу № 6 та звільнення 

суддівського обладнання. 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається за сумою часу проходження дистанції та 

штрафних балів. 



1. Клас дистанції:   ІІІ 

2. Довжина:     - до 400м 

3. Сумарний перепад висот:  - 27м 

4. Кількість етапів:   - 8 (з самонаведенням - 7) 

5. Суддівські обмеження часу (орієнтовні): ПКЧ – 30хв.; КЧ – 40хв. 

6. Орієнтовний стартовий інтервал – 15хв. 

7. Учасники прибувають на старт за 15хв. для проходження технічної комісії. 

8. 1 штрафний бал – 30 секунд. 

9. Відстані між етапами: від 1 до 2 – до 10м; від 3 до 4 – 120м; від 4 до 5 – до 10м; від 5 до 

6 – 70м; від 6 до 7 – 30м; від 7 до 8 – до 10м. 

10. Волочіння мотузок по дистанції заборонено. 

 

Перелік етапів: 

Етап №1 Переправа по колоді через яр   Довжина – 12м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, ПКП (дерево), ПС (2 петлі), дерево для маятника;                      

ДП – суддівська колода до 8м; ЦД – БЗ, КЛ, ПКП (дерево). КП можуть бути одинарними. 

 

Етап №2 Скельний підйом Довжина – 7м.  

Обладнання: ВД – БЗ; ДП – СС для всіх учасників; ЦД – НЗ, ПСП.  

 

Етап №3 Спуск по вертикальних перилах Довжина – 7м.  

Обладнання: ВД – НЗ, ПСП, ПС (ЗСК); ЦД – БЗ. Перший по КП з СС. Учасники 

організовують КП. Самостраховка на ВД етапу обовязкова. 
Етапи №2 та №3 долаються без втрати СС. На ЦД етапу №2 може знаходитись не 

більше одного учасника. Спорядження можна лишати в БЗ. 

Етап №4 Спуск по схилу  Довжина – 29м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, кріплення КП у ЗСК або дерево; ЦД – БЗ, КЛ. 

Учасники з самостраховкою по КП. 

 

Етап №5 Підйом по схилу  Довжина – 28м. (з урахуванням ППС – 31м) 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ; ДП – 3 ППС (петлі); ЦД – БЗ, КЛ. 

Учасники з самостраховкою по КП. Першому вантаж дозволено. 

 

Етап №6 Крутопохила навісна переправа через яр, вниз Довжина – 26м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, ЛН, ПКП (2 ЗСК), ПС (ЗСК+петля);  ЦД – БЗ, КЛ, ЛН, ПКП 

(дерево), ПС (2 петлі). Перший по КП з КС. Першому вантаж дозволено. 

ПКЧ – звільнення суддівського спорядження на ВД етапу №6 та всі учасники за КЛ 

на ЦД етапу №6. Якщо команда не вклалась у час – закінчує роботу на дистанції. 

 

Етап №7 Підйом по схилу  Довжина – 16м. (з урахуванням ППС – 20м) 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, ПС (2 петлі); ДП – 2 ППС (петлі);  ЦД – БЗ, КЛ. 

Учасники з самостраховкою по КП. Першому вантаж дозволено. 

 

Етап №8 Навісна переправа через яр Довжина – 29м. 

Обладнання: ВД – БЗ, КЛ, ПС (2 петлі);  ЦД – БЗ, КЛ. 

Перший по КП з КС до низу яру, далі з КС. Вантаж першому дозволено. 

Фініш – учасники та командне спорядження за КЛ етапу № 8 та звільнення 

суддівського обладнання. 

Підведення підсумків 

Результат команди визначається за сумою часу проходження дистанції та штрафних балів. 


