
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І  НАУКИ 

 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР  

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНОГО, РАЙОННОГО 

(МІСЬКОГО) ЗАХОДУ ЗІ СПОРТИВНОГО 

ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ. 

 

Частина 1. 

 
Рекомендації щодо підготовки дистанції «Смуга перешкод» 

туристських спортивних змагань І-ІІ класу 
 

 

 

 

 

        

 

 

Одеса – 2018 

 



2 

 

Автор - Проданов Дмитро Костянтинович, завідувач відділу спортивного 

туризму і орієнтування Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання  

 

 

Проведення шкільного, районного (міського) заходу  зі спортивного 

пішохідного туризму. Частина 1. Рекомендації щодо підготовки дистанції 

«Смуга перешкод» для проведення туристських спортивних змагань І-ІІ класу, 

2018 р., 44 с. 

 

  

 

 

 

Рекомендації підготовлені з досвіду роботи та складені таким чином, щоб  

організатори, виходячи з простих принципів підготовки етапів змагань та 

достатнього необхідного спорядження, могли підготувати  змагання на 

дистанції  «Смуга перешкод»  І, ІІ-го класу для проведення шкільних, міських, 

районних змагань зі спортивного пішохідного туризму, змагань до Дня 

туризму, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»).  

Зміст методичного матеріалу добре ілюстрований. Рекомендуються 

спрощені варіанти етапів, повне дотримання безпеки учасників змагань                               

з використанням простого спорядження або підручних засобів, що дозволить 

відобразити результат як в кількісній, так і в якісній формі. 

Рекомендації стануть в нагоді організаторам спортивних масових заходів, 

педагогам-організаторам, вчителям фізичного виховання та предмету «Захист 

Вітчизни», туристським організаторам шкіл, керівникам туристських 

спортивних гуртків, активу спортивних туристських об’єднань, юним суддям, 

помічникам начальників дистанцій.   
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ВСТУП 

У нашому сучасному житті діти ведуть малорухливий спосіб  життя, що 

негативно впливає  на їхнє здоров'я та розвиток, тому необхідно підвищувати їх 

фізичну активність. Спортивні туристські походи та змагання це 

найефективніший спосіб формування здорового способу життя, розширення 

кругозору учнів, виховання моральних якостей молоді, почуття товариства, 

взаємовиручки, раціонального використання вільного часу. 

Система розвитку, навчання та виховання  підростаючого покоління 

засобами і методами туризму та краєзнавства в Україні створена давно і займає 

гідне місце у національно-патріотичному виховані підростаючого покоління. 

Тому, Міністерством освіти і науки України розроблена  нормативна база, якою 

передбачено обов'язкове системне, поетапне проведення таких заходів зі 

спортивного туризму і краєзнавства, як чемпіонати і кубки зі спортивного 

туризму та спортивного орієнтування, краєзнавчі заходи з елементами 

спортивного туризму, змагання зі спортивних походів, День туризму, 

Всеукраїнська дитячо-юнацька військова-патріотична гра «Сокіл»(«Джура»), 

Всеукраїнський громадський дитячий рух «ШКОЛА БЕЗПЕКИ». 

  Навчальні заклади системи освіти України кожного регіону мають 

достатній спеціалізований педагогічний  ресурс для організації та проведення         

І-их (районних) етапів заходів зі спортивного туризму, які обов’язкові для 

проведення.   

У розробці розглянута можливість підготовки дистанції з використанням 

простих вимірювальних інструментів, навіть, підручних засобів для проведення 

заходів І – етапу: районних (міських) змагань зі спортивного пішохідного 

туризму, орієнтування, туристсько-краєзнавчих маршрутів, туристської 

спортивної смуги перешкод гри «Сокіл»(«Джура»), Дня туризму в школах.  

Рекомендації підготовлені на допомогу організаторам туристських 

заходів закладів загальної середньої та позашкільної освіти, можуть стати                    

в нагоді керівникам туристських гуртків зі спортивного туризму для підготовки 



5 

 

активу дитячих туристських об’єднань - юних суддів, юних помічників служби 

дистанції тощо.  

 Рекомендації підготовлені з досвіду роботи та складені таким чином, 

щоб будь-який працівник освіти зміг, виходячи з простих принципів 

необхідності та достатності необхідного спорядження, розробити дистанцію 

смуги перешкод змагань І-го класу для проведення районних змагань з техніки 

спортивного пішохідного туризму, шкільних змагань до Дня туризму, дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»).  

Навчальний матеріал за змістовим наповненням відповідає програмам 

Міністерства освіти і науки України для позашкільних навчальних закладів:   

«Юні туристи-краєзнавці» розділ 4.3. (Участь у масових заходах); «Джура»                   

5 р.н.  розділ 7, 10 («Козацькими стежками» (туристсько-краєзнавча робота);  

«Школа безпеки» розділ 4 (Топографія, туризм, спортивне орієнтування). 

Рекомендації  стануть у нагоді при викладанні предмету «Фізична 

культура» 5-9 класи, модуль «Туризм». 

Зміст методичного матеріалу добре ілюстрований, рекомендуються 

спрощені варіанти повного дотримання безпеки учасників змагань                                  

з використанням простого спорядження або підручними засобами, що 

дозволить відобразити результат як в кількісній, так і в якісній формі. 
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2. РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЇ «СМУГА ПЕРЕШКОД» 

З ПІШОХІДНОГО СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ І-го класу 

Для проведення будь-якого заходу з дітьми відділам освіти, оргкомітету 

заходу необхідно вирішити низку організаційних питань.  

Пропонуємо орієнтовний план підготовки та проведення заходів                 

перших етапів зі спортивного туризму, які  затверджені Міністерством освіти і 

науки України. 
 

 

№ 

п/п 

Зміст Відповідальні Орієнтовні 

терміни 

1 Визначити, які заходи зі 

спортивного туризму, 

затверджені МОН України, 

мають проводитися  на 

першому етапі  

Департамент освіти і 

науки, відділи освіти, 

директор закладу  

освіти 

За рік до початку 

календарного року 

2 Скорегувати  проведення І-

го етапу  заходу відповідно 

до термінів проведення ІІ-

го (обласного) етапу, 

внести до плану  роботи 

відділу освіти та закладу 

позашкільного освіти 

Департамент освіти і 

науки, відділи освіти, 

директор закладу 

позашкільної освіти 

За рік до початку 

календарного року 

3 Визначити мету,  місце, 

строки проведення, клас 

змагань, внести  до плану 

роботи відділу освіти, 

закладу позашкільної 

освіти 

Департамент освіти і 

науки, відділи освіти, 

директор закладу 

позашкільної освіти 

За 0,5 року  до 

початку 

календарного року 

4 Створити оргкомітет 

заходу, підготувати Умови 

(положення, порядок або 

правила) проведення 

заходу, призначити 

Головну суддівську 

колегію та службу 

дистанції, призначити 

відповідальних за 

підготовку завдань зі 

«спеціальних прийомів»,  

видати наказ на проведення 

Департамент освіти і 

науки, відділи освіти, 

директор закладу 

позашкільної освіти, 

районі (міські) 

методкабінети 

За 3 місяці до 

початку заходу 
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5 Отримати від служби 

дистанції інформацію щодо 

дистанції, класу, кількості 

етапів - природних 

перешкод, обладнання 

етапів, схеми дистанції.  

Департамент освіти і 

науки, відділи освіти, 

директори закладів 

позашкільної освіти, 

районі (міські) 

методкабінети 

За 3-2.5 місяці до 

початку заходу 

6 Отримати від 

відповідальних за 

підготовку завдань зі 

«спеціальних прийомів» 

інформацію про виконання  

завдань. 

Направити Інформацію 

щодо дистанцій до закладів 

освіти.     

 

Директор закладу 

позашкільної освіти, 

районі (міські) 

методкабінети 

За 3-2.5 місяці до 

початку заходу 

7 Підготувати список 

необхідного спорядження 

для проведення заходу, 

дошку «Інформація», 

«Старт», «Фініш», банер  з 

привітанням учасників, 

провести дозакупівлю  

спорядження, канцтоварів, 

атрибутів нагородження 

Директор закладу 

позашкільної освіти 

 

За 2,5-2 місяці до 

початку заходу 

8 Розробити та підготувати 

протоколи, таблиці 

штрафів для суддів на 

етапах 

Директор закладу 

позашкільної освіти, 

заступник головного 

судді, начальник 

дистанції 

За 1 місяць до 

початку заходу 

9 Підготувати сценарій 

відкриття та закриття 

заходу 

Директор закладу 

позашкільної освіти 

За 1 місяць до 

початку заходу 

10 Провести  інструктаж з 

безпеки життєдіяльності з 

учасниками заходу. 

Провести   інструктаж з 

суддями по роботі на 

етапах. 

Урочисте відкриття заходу 

Директор закладу 

позашкільної освіти, 

головний суддя, 

головний секретар, 

начальник дистанції 

У день проведення 

заходу, за 1 годину 

до початку 

першого старту 
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11 Показ дистанції учасникам 

заходу 

Начальник дистанції За 1 годину до 

першого старту 

12 Проведення заходу, 

оголошення,  розміщення 

попередньої інформації на 

дошці 

Головний секретар Під час 

проведення заходу 

13 Збір суддів етапів, 

заповнення  загального 

протоколу заходу 

Головний суддя, 

головний секретар, 

директор закладу 

позашкільної освіти, 

голова оргкомітету 

Після заходу 

14 Ознайомлення  учасників з 

попередніми результатами 

заходу з розміщенням 

підписаного протоколу на 

дошці інформації та 

відміткою часу 

Головний суддя, 

головний секретар 

Після заходу 

15 Нагородження, закриття 

заходу 

Головний суддя, 

головний секретар, 

директор закладу 

позашкільної освіти, 

голова оргкомітету 

1 година після 

ознайомлення 

учасників з 

попередніми  

результатами 

16 Збір підписі учасників у 

відомості нагородження  

Директор закладу 

позашкільної освіти 

Під час  закриття 

17 Скласти звіт та здати  

директору закладу 

позашкільної освіти  

Головний суддя Упродовж 3 днів 

після заходу 

18 Скласти фінансовий звіт та 

відзвітувати 

Директор закладу 

позашкільної освіти 

Упродовж 3 днів 

після заходу 

19 Підготувати проект 

підсумкового наказу  

Директор закладу 

позашкільної освіти 

Упродовж тижня 

20 Підготувати проект наказу 

про присвоєння юнацьких 

розрядів 

Директор закладу 

позашкільної освіти 

Упродовж тижня 

 

Заклад, відповідальний за проведення заходу, комплектує склад 

суддівської колегії та служби дистанції, визначає місце проведення заходу, 

доручає службі дистанції розробку дистанції «Смуги перешкод» та підготовку 

інформації щодо етапів.  
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Начальник служби дистанції складає список необхідного спорядження та 

інвентарю для підготовки дистанції на місцевості, визначає термін її 

підготовки. 

Для розрахунку класу дистанції необхідно використання двох посібників 

Федерації спортивного туризму України:  

1. «Правила змагань зі спортивного туризму» 2008 року;  

2. «Настанови із проведення  змагань з пішохідного туризму» 2015 року. 

 

Учасники змагань. 

1.  Скористаємося відповідними таблицями «Правил змагань зі спортивного 

туризму». Відповідно до пункту 3.3.2., в залежності від класу дистанції змагань, 

учасники повинні мати спортивну кваліфікацію згідно з таблицею 3.1.2.                      

У другому стовпчику таблиці відмічено, що для змагань на дистанції І класу 

учасники не повинні мати спортивну кваліфікацію, мінімальний вік складає                   

10 років. 

2.  Відповідно до закону України «Про туризм» кожний учасник повинен мати 

страховий поліс; 

3.  Кожний учасник повинен мати медичний допуск. 

4.  Форма та спорядження учасників: кожний учасник повинен бути                             

у відповідному спортивному взутті (іноді, бажано с протекторами); одяг 

повинен закривати лікті, коліна; влітку головний убір має бути з козирком; 

волосся у дівчат повинно бути не розпущене і заправлене під головний убір;                

у разі необхідності, у кожного має бути необхідне мінімальне спорядження.  

Розрахунок класу дистанції  І - го класу. 

Відповідно пункту 3.13.1.6. Правил змагань, клас дистанції визначається 

бальною оцінкою, яка залежить від протяжності дистанції, загальної кількості 

етапів та їх певної складності, кількості етапів із самонаведенням, а для 

«Рятувальних робіт» – кількості етапів з транспортуванням потерпілого. 
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Параметри дистанції, яку необхідно розробляти, повинна відповідати 

вимогам таблиці 3.13.1 «Параметри дистанції» 
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V 6-12 2,0 8,0 5 4 100 80 

IV 6-10 1,5 7,0 4 3 70 50 

III 4-10 1,0 5,0 3 2 50 30 

II 4-8 1,0 4,0 2 
Не 

проводиться 
35 25 

I 2-6 0,5 3,0 0 
Не 

проводиться 
20 15 

Примітка:  

1) Протяжність дистанції «Рятувальні роботи» допускається зменшувати, 

якщо транспортування потерпілого здійснюється не тільки через етапи, а і на 

частині маршруту дистанції.                                          

2) Рекомендується зменшувати довжину дистанції крос-походу на 1 км за 

кожні 200 м набору висоти, зверх перших 200 м.  

3) Дистанція має включати таку кількість етапів (не менше): V клас – 3А-

2; 2Б – 2; ІV клас – 3А-1; 2Б-2; III клас – 2Б-2; 2А-1; II клас  2А-1; 1Б-2;  
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Звертаємо увагу на пункт 3.13.1.7. «Перелік  етапів та спеціальних 

прийомів» у Правилах змагань зі спортивного туризму. 

Далі в нагоді нам стане Таблиця 3.13.2. «Оцінки етапів, спеціальних  

прийомів» (див. Додаток 5). 

 

Визначимось, що для змагань з техніки спортивного туризму на дистанції 

«Смуга перешкод» під час проведення у навчальному закладі заходу  «День 

туризму», гри «Сокіл» («Джура») достатньо  застосувати   дистанцію І-го класу. 

У такому разі, відповідно таблиці 3.13.1.,  необхідно буде обладнати дистанцію 

з 2-6 технічних етапів, протяжністю 0,5 км. 

Користуючись таблицею 3.13.1., звертаємо увагу на 8-й стовпчик  оцінки 

дистанції  смуги перешкод у балах  «Загальна сума балів за технічні етапи,                  

п.1-19 п.2.1.7 (не менше)»: п. 1-19 – це технічні етапи від 1 до 19, вказаних                     

в пункті «3.13.1.7. Переліку  етапів та спеціальних прийомів»; п. 2.1.7.  -  це 

поправочні   коефіцієнти   7   пунктів,   які   надані   приміткою   в   кінці  

таблиці  3.13.2 . 

Для початку начальнику дистанції смуги перешкод необхідно провести 

розвідку місцевості та прикинути, які природні перешкоди можна використати 

та як доповнити дистанцію штучними етапами. Дистанція повинна мати:                  

не менше 2 та не більше 6 етапів. Ціна цих етапів для дистанції І-го класу має 

складати не менше 15 балів, як вказано у таблиці 3.13.1. (8-й стовпчик ). Не слід 

забувати, що за набирання висоти, за кожні 10 м., дається 1 бал – рядок                      

20 у таблиці 3.13.2. Далі, до дистанції смуги перешкод додаються «Спеціальні 

прийоми» з пункту  3.13.1.7.  Перелік етапів та спеціальних прийомів».  

Для оцінювання дистанції у балах використовуємо таблицю 3.13.2. 

Наприклад, дистанція смуги перешкод буде складатися з 5 етапів: траверс 

схилу – 6 балів; спуск по схилу – 4 бали; переправа через річку вбрід – 4 бали; 

рух по жердинах – 3 бали; рух по купинах – 2 бали. Додамо спеціальні 

прийоми:  надання долікарської допомоги – 1 бал; залік з топографії та/або 
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геодезії - 2 бали: орієнтування – 2 бали. Дистанція з технічних етапів складає  

19 балів, що більше 15 балів.  Спеціальні завдання складають 5 балів. Набір 

висоти (15 м.)  - 1,5 бали. Загальна сума балів буде 25,5, що більше 20. Таким 

чином, виконуються умови дистанції І класу. 

 

Підготовка та обладнання дистанції. 

Службі дистанції необхідно визначити місця розташування учасників 

змагань. У разі необхідності, передбачити забезпечення питною водою, 

наявність місткостей для збору сміття, наявність туалетів, обладнати місце 

«Старту» – «Фінішу», місце знаходження дошки інформації. 

«Старт» – «Фініш». 

Місце «Старту» та «Фінішу» обладнується обмеженими прямокутними 

майданчиками. У стартовому майданчику проходить перевірка в учасників 

команд форми одягу, наявність необхідного спорядження. На «Старті» 

розташована суддівська бригада «Старту» або бригада «Старту-Фінішу», якщо 

вони поєднані. Бажано, щоб дошка інформації була поруч. 

Підйом, спуск  по схилам. 

Висота (Н) не менше 10 м. Без спеціального спорядження, для здійснення 

командної страховки учасників змагань, дозволяється  долати  круті схили                 

до 25
0
. Етап обмежується стрічкою, на початку та наприкінці - обладнуються 

контрольні лінії (КЛ). 

Підйом може здійснюватися учасниками команд: по одному без 

спорядження у лоб схилу;  по одному, з використанням альпенштоку або палки, 

у лоб схилу; по одному «серпантином» без спорядження;  по одному 

«серпантином», з використанням альпенштоку або палки; командою   

«серпантином» без спорядження, або з використанням альпенштоку для 

кожного учасника; по одному з використанням перил. 

Вимоги до спуску по схилу такі ж самі, як і для підйому. 
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Малюнок 1 

Необхідно розмітити 

«серпантин» - шлях пересування 

учасників на схилу, малюнок 1. 

 

Служба дистанції вирішує 

порядок проходження етапів – по 

одному, або командою. 

Примітка:  

а) альпеншток - палиця з гострим металевим наконечником по висоті до 

плечей туриста, з темляком;  

б) «серпантин» - «змійка» - зигзагоподібний шлях пересування під час 

спусків та підйомів, траверсів, малюнок 2.  

 

Малюнок 2 

Рух учасників по схилу. 

 

Альтернативне (підручне) 

обладнання та спорядження:  

замість альпенштоку – загострена 

палиця. 

 

Суддівська картка штрафу етапів розробляється за Настановами                          

з проведення змагань з пішохідного туризму 2015 року з використанням 

таблиці «Розгорнута таблиця штрафів змагань з пішохідного туризму». 
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Суддівська картка 1. Підйом, спуск спортивним способом (орієнтовно). 

 

Пункт 

порушень 

 

Підйом, спуск спортивним 

способом. 

Характер  порушень 

Штрафи Учасники 

Бали 1 2 3 4 5 6 

1.1.3 Жердина  або альпеншток 

ставиться нижче учасника по 

схилу 

1       

1.1.4 Під час руху жердина або 

альпеншток тримається 

однією рукою 

1       

1.1.5 Рух з незакріпленим до 

учасника альпенштоком 

1       

1.2(3).2 Два учасники на ділянці 

маршруту під час підйому, 

спуску 

3       

1.2(3).4 Падіння під час руху на 

ділянці перешкод, на якій не 

вимагається страховка або 

перильна самостраховка 

3       

1.2(3).6 Рух без жердини 

(альпенштока). 

3       

1.2(3).7 Знаходження одного учасника  

над іншим під час руху 

3       

3.1.2 Жердина, льодоруб, 

альпеншток, втрачені під час 

проходження етапу, де їх 

використання передбачено 

Умовами 

1       

6.10.1 Вимушена одноразова зміна 

Умов виконання технічного 

прийому 

10       

6.20.1 Учасник,  який  не  подолав  

етап у т.ч. при перевищенні 

заданого часу 

20       

6.0. Порушення  Умов  зняття       

 

Додатково до таблиці можна додати штрафи, якщо при подоланні  

перешкод (підйом або спуск по схилу) учасниками використовуються опори - 

вірьовки або перила. 
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При подоланні спуску, щоб не ушкодити долоні рук учасників, необхідно 

зав’язувати вузли на вірьовці на відстані 50-70 см., або забезпечити учасників 

брезентовими рукавицями.   

Якщо необхідно долати спуск або підйом з використанням вірьовки або 

перил, Картка 1 доповниться такими штрафами: рух з утриманням опори 

однією рукою – 3 бали; рух без рукавиць  -  одноразове порушення Умов –                 

10 балів; рух без рукавиць  -  забороняється; рух без опори двома  руками -  

одноразове порушення Умов – 10 балів;  рух без опори руками  – зняття. 

Траверс схилу. 

Траверс - прийом з тактики пересування по схилах, майже горизонтально, 

без втрати набраної висоти. Шлях пересування, окрім горизонтальних ділянок 

може мати також незначні похилі ділянки. 

 

                                                   Малюнок 3 

 

У горах, мандрівник утримує висоту на лінії LN за рахунок невеличких 

підйомів та спусків по схилу на ділянках свого шляху LM та MN. Прийом 

використовується тоді, коли під час руху по хребті шлях туристів перетинають 

досить складні перепади висот - «підйоми – спуски».  
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           Малюнок 4                                    Малюнок 5 

 Техніка пересування туриста така ж, як під час «підйому – спуску», але 

без використання альпенштоку не обійтись. Штрафи за помилки на траверсі 

будуть такі ж, як і в Таблиці 1, але можуть додаватись штрафи за положення ніг 

на схилі, особливо, коли відбувається пересування «серпантином»                                     

з альпенштоком. Альпеншток має бути прикріплений до учасника. 

Місце обладнання етапу слід обмежити, виставити контрольні лінії (КЛ). 

Переправа через річку або яр по колоді. 

Для змагань І-го та ІІ-го класів колода, 

зазвичай, укладається службою дистанції. 

Якщо колода не високо над водою, довжиною    

3 – 4 метри, то для страховки і підтримки 

рівноваги використовуються перила. В якості 

перил можна використовувати жердину. Після 

переправи першого учасника, два учасники з обох берегів, утримують жердину 

на плечах, забезпечуючи таку нестандартну страховку для утримання рівноваги 

іншим учасникам. При переправі через річку по колоді перила (жердина) 

обладнуються нижче за течією від колоди. 

Малюнок 6 
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Переправа через яр 

ускладнюється глибиною яру. Для 

утримання рівноваги учасники 

можуть скористатися горизонтальним 

маятником, колода обладнується на 

висоті 30 – 40 см від землі.  

Малюнок 7 

 

Замість переправи по колоді можна 

обладнати переправу по каменям із 

страховкою жердиною або з використанням 

палиці, альпенштоку тощо, малюнок 8. 

Малюнок 8 

Ці переправи можуть бути імітованими, що дозволить обладнати їх                    

в любому місці швидко та безпечно для подолання. 

Якщо перший учасник, з вихідного берега, долає етап з жердиною, щоб 

потім з цільового берега забезпечити нестандартну страховку іншим 

учасникам, як показано на малюнку 6, тоді ціну етапу можна сміло підвищити 

на 1 бал, відповідно примітці 1 таблиці 3.13.2 Настанов з проведення змагань                        

з пішохідного туризму від 11.04.2015. 

Штрафи залишаться, які є в Настановах. 

Імітація інших способів переправ вимагає від усіх учасників вміння добре 

триматися на воді та плавати. 
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Суддівська картка 2. Переправа через річку (орієнтовно). 

 Переправа через річку.  

Характер  порушень 

Штраф Учасники 

Бали 1 2 3 4 5 6 

1.2(3).4 Падіння під час руху на ділянці 

перешкод, на якій не вимагається 

страховка або перильна 

самостраховка 

3       

 Використання опори за обмеженням 10       

1.4(10).4 Навантаження опори за 

обмежувальною лінією будь-якою 

частиною тіла або спорядження або 

вихід за ділянку перешкод 

10       

1.4(10).5 Рух учасника не по колоді, не по 

мотузці з перилами, не на 

плавзасобах після падіння з них. 

10       

1.5(0).1 Вихід учасника за обмежувальну 

лінію всіма точками опори. 

зняття       

3.1.2 Жердина, альпеншток втрачені під 

час проходження етапу, де їх 

використання передбачено Умовами 

1       

3.1.2 Жердина, льодоруб, альпеншток 

втрачені під час проходження етапу, 

де їх використання передбачено 

Умовами 

1       

6.10.1 Вимушена одноразова зміна Умов 

виконання технічного прийому 

10       

6.20.1 Учасник,  який  не  подолав  етап у 

т.ч. при перевищенні заданого часу 

20       

6.0. Порушення  Умов  зняття       
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Переправа по вірьовці з перилами та використанням «ліан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ці переправи діти дуже люблять, хвилюються і трошки побоюються коли 

перетинають природні перешкоди. Обладнати одну з таких переправ можна                 

у любому місці, тільки нижню вірьовку необхідно натягнути на висоті не 

більше 40-60 см над землею. «Ліани» - мотузки прив’язані до верхньої вірьовки 

на відстані ширини рук учасника середнього росту. 

Місце обладнання етапу слід обмежити. 

Суддівська картка 3. Переправа по вірьовці з перилами (орієнтовно). 

 Переправа по вірьовці з перилами.  

Характер  порушень 

Штраф Учасники 

Бали 1 2 3 4 5 6 

1.1.1 Заступ контрольної, обмежувальної 

лінії 

1       

1.2(3).1 Два учасники на перилах. Знаходження 

на одній жорстко закріпленій ділянці 

перил більше одного учасника 

3       

1.2(3).4 Падіння. Під час руху на ділянці 

перешкоди, на якій не вимагається 

страховка або перильна самостраховка 

3       

 Використання верхніх перил на ділянці 

з перилами 

3       

6.20.1  Учасник,  який  не  подолав  етап. При 

перевищенні заданого часу  

20       

6.0.   Порушення  Умов  зняття       

Малюнок 9 
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Під час руху  по переправі на ділянці з «ліанами» забороняється 

триматися за верхню вірьовку (верхні перила). 

 

Подолання перешкоди з використанням підвішеної вірьовки (маятником). 

Перший учасник команди отримує вірьовку від судді, а потім  вірьовка 

передається іншим учасникам із рук в руки. 

Якщо втрачається контроль «маятника» 

учасниками і він попадає в небезпечну зону, 

учасники можуть дістати його любим способом 

без входження в небезпечну зону. Можна 

передбачити такі штрафи за  допущені помилки: 

торкання рельєфу, заступи, падіння, не 

подолання етапу тощо. Етап обладнується 

контрольними лініями та обмеженням. 

Для досконалої розробки суддівської 

картки етапу (таблиця штрафів) використовуємо 

Настанови. 

 

          Малюнок 10 

 

Переправа через річку вбрід. 

Подолання водної перешкоди може здійснюватися будь-

яким правильним способом або відповідно до Умов. Зона 

броду може бути обмежена. 

 

Малюнок 11 

Переправа з використанням жердини 
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Малюнок 12 

Своєрідна переправа вбрід 

«паровозик» - попередніх 

підштовхують, передні підтягують 

останніх, всі підтримують один 

одного. 

 

 

  

Малюнок 13 

Переправа вбрід з жердиною. 

Можна імітувати цей етап.  

 

 

 

 

 

Малюнок 14 

Під час таких переправ треба 

міцно триматися за одяг, якщо 

переправа з рюкзаками, то 

триматися необхідно за лямки. 

Місце обладнання етапу слід 

обмежити. 
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Транспортування потерпілого. 

Порядок транспортування потерпілого (на ношах, у коконі,                                            

з супроводжуючим чи без нього тощо) визначається Умовами. 

Транспортування потерпілого по пересіченій місцевості може здійснюватися 

способом, визначеним Умовами. Допускається підміна транспортуючого. 

На малюнках 15-25 надані способи транспортування потерпілого                                        

з використанням підручних засобів. 

      

         Малюнок 15                                                        Малюнок 16 

   

 

                         Малюнок 17                                           
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                                                    Малюнок 18      

           

           

          

               Малюнок 19                    Малюнок 20 
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      Малюнок 20              Малюнок 21 

                 

Малюнок 22                     Малюнок 23 

 

       

 

Малюнок 24     Малюнок 25 
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Дуже важливий момент !!! 

Положення потерпілого під час транспортування на ношах:  

 

 

 

 

 

 

               

 

                   Малюнок 26 

 

1 - при травмах, опіках нижніх кінцівок при підозрі на перелом хребта (на 

щиті); 

2 - при травмах голови, черепно-мозкових травмах, збереженій 

свідомості, відсутності шоку; 

3 - при відкритих переломах кісток черепа; 

4 - при переломах щелеп, носа, обличчя з кровотечею; 

5 - при важкому шоці (загрозі розвитку шоку); 

6 - при великій крововтраті, важкому шоці, загрозі розвитку термінальних 

станів; 

7 - при травмах грудей, гострій дихальній недостатності, травмах 

обличчя, щелеп, верхніх кінцівок (якщо немає загрози шоку); 

8 - при переломах кісток таза. 

Транспортування потерпілого на ноші бажано провести по пересічний 

місцевості. 
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                                     Рух по жердинах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість жердин повинна бути не меншою ніж по одній на двох 

учасників команди. Зазвичай, жердини даються кожному учаснику, кількість 

прогонів обладнується по кількості не більше учасників команд. Відстань між 

лежнями-опорами в прогоні 2,5 – 3,5 м. відносно умовного центру опор. 

Довжина жердин у такому разі має бути не менше 2.5 м. Якщо допустити, що 

жердини мають опиратися на опори по 10 см. на кожному прогоні, тоді 

довжина етапу для команд з 6 учасників складе десь 14 м. Орієнтовні розміри  

опор: довжина не менше 0,75 м., діаметр не менше 25-30 см.  Лежні-опори 

мають бути надійно укладені, жорстко закріплені. Місце обладнання етапу слід 

обмежити, виставити контрольні лінії. Орієнтовні основні штрафи: заступ 

контрольної, обмежувальної лінії; торкання рельєфу, води рукою, ногою, якщо 

інша нога (ноги) знаходяться на опорі, жердині, купині; навантаження однією 

ногою (рукою) жердини, яка впала з однієї (двох) опор; падіння тощо. 

Використання жердини, як опори на рельєф, не дозволяється, за це учасник 

отримує штраф. 

 

Малюнок 27 
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Рух по купинах.  

Довжина етапу не більше 20 м, а відстань між купинами – до 1,5 м. Можна 

обладнати умовні купини на ґрунті, використовуючи для цього, наприклад, 

пісок, пісок з крейдою тощо. Пісок посипається по контуру купини. 

Підкопувати грунт по контуру купини небезпечно, учасники можуть 

підвернути ноги. Основна вимога – учасники змагань повинні стрибати                          

з купини на купину, знаходячись на купинах обома ногами. Етап слід 

обмежити, встановити контрольні лінії. 

 

 Додаткові етапи. 

           

               Малюнок 28      Малюнок 29 

 

 

Етапи  «Транспортування постраждалого на плащ-накидці» та «Рух по-

пластунськи через коридор з обмеженою висотою (підлаз)», які показані на 

малюнках 28, 29 обов’язкові для включення до туристської смуги перешкод гри 

«Сокіл»(«Джура») в першу чергу, оскільки немає їхньої оцінки в таблиці 3.13.2 

Правил змагань зі спортивного туризму. В Умовах, або в  інформації про 

дистанцію, слід вказати  оцінку складності цих етапів. Наприклад,  2  бали для 

етапу на малюнку 29, 3 бали, для етапу на малюнку 28. 

Основні штрафи це торкання обмеження та стоїків, не проходження етапу. 
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Спеціальні прийоми.  

У коротку дистанцію смуги перешкод  обладнується місце для тестування 

учасників на знання та вміння виконання декількох спеціальних прийомів. 

Зазвичай, це в'язання вузлів, встановлення намету, виготовлення спорядження. 

Якщо команд на змаганнях багато, велика ймовірність ушкодження 

суддівського намету учасниками змагань. Виконання прийому з наметами 

команд зажадає віл команд однакових наметів. Встановлення намету можна 

включати в загальну кількість етапів короткої дистанції. У будь-якому випадку, 

вирішувати питання про включення прийому в дистанцію прийдеться 

організаторам змагань. 

Найчастіше вибирається перевірка учасників з умінь в'язання вузлів, 

виготовлення спорядження. Завдання для виготовлення спорядження – в’язка 

нош, які після перевірки суддями, команди можуть використовувати на 

змаганнях для транспортування потерпілого. Служба дистанції вирішує скільки 

з 17 вузлів, наданих в Настановах, будуть в’язати учасники команд та указує їх     

в Умовах. Для  в'язання вузлів службою дистанції готуються карточки, 

наприклад 6 карток 3х6 см з назвами вузлів. Учасники команди витягують 

картку з назвою вузла, читають. По команді хронометриста кожний учасник 

в’яже вузол за заданий час у 60 секунд. Суддя проводить перевірку, результати 

заносить у протокол.  

Виготовлення саморобних нош з підручних матеріалів. 

 

Малюнок 30. Схема саморобних нош. 
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Вимоги до виготовлення нош добре описані в Настановах. Для 

транспортування на ношах необхідно обмежити майданчики на початку та 

наприкінці транспортування потерпілого, створити коридор руху. 

Можна дати завдання для виготовлення вірьовочної драбинки для 

використання на переправах через яри, річки, підйому по дереву тощо. 

Рекомендуємо: на дошці інформації для огляду вивісити:  зразки вузлів з 

яких буде проводитися перевірка; таблицю з умовними топографічними 

знаками; суддівські ноші тощо. 

Спеціальне завдання із орієнтування може бути, наприклад, визначення 

магнітного азимуту на вказані об'єкти з однієї точки. 

 Магнітні азимути: на листяне дерево – 56
0
; на димар 

фабрики – 137
0
; на вітряний млин – 244

0
; на ялину - 

323
0
    

Інше спеціальне завдання по орієнтуванню може бути 

таким.  

 

         Малюнок 31 

 

По маркірованому (наміченому) шляху на місцевості, учасникам команди, 

необхідно буде визначити азимут і відстані до поворотних точок. 

 

 

Малюнок 32 
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В обох випадках службі дистанції обов’язково слід визначати азимути з 

початкових та кінцевих точок створів (умовно пряма лінія, що з'єднує дві точки 

на місцевості). 

Прийнято погрішність приладу  – одна поділка шкали. Для рідинних 

компасів у такому разі помилка складає – 2
0
. Таким чином, якщо в учасників 

відхилення склало  6
0
, штрафні бали вони отримають тільки за 4

0 
.  

 
Можна ускладнити завдання:  

1) на папері накреслити пройдений 

шлях у масштабі та напрямку відносно 

сторін горизонту;  

2) в точках 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, або 

надати окремі завдання з топографії  - 

розшифрувати та накреслити умовні 

топографічні знаки.  

 

Чим точніше будуть визначені 

азимути та відстані, тим легше суддівській 

бригаді підрахувати результати. Служба 

дистанції може визначати азимути 

рідинним компасом, відстань може 

вимірювати доступним точним 

інструментом, наприклад, рулеткою. В 

Умовах, учасникам завчасно 

повідомляється, що відстань буде 

визначатися парами кроків, які переведені 

в метри.  Відомо, що для людини 

середнього росту пара кроків складає                 

1,5 м.   

Малюнок 33 
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В  іншому разі пропонується формула для визначення довжини кроку:  

1 КРОК = Р(ріст):4 +37 (см).  Розрахуємо 1 крок для людини  з ростом 168 см. 

1 КРОК = 168 :4 + 37 = 42 + 37 = 79 (см). Пара кроків складе – 1,58 (м.) 

Але службі дистанції настійно рекомендується  азимути та відстані 

визначати точними інструментами. 

Для проведення завдання служба дистанції розробляє картки 

 

Картка №1 

№ Ділянка 

(створ) 

Магнітні 

азимути 

Відстань (м) Завдання з топографії 

1 2 3 4 5 

1 Старт-2 

або 

(1 – 2) 

25 350 Накреслити позамасштабні 

знаки в точці 2: 

 1 - , пам’ятники, 

монументи, братські могили, 

тури, кам’яні стовпи висотою 

понад 1 м; 

 2 - , камені , що лежать 

окремо 

2 2 - 3 110 150 Розшифрувати  знаки в т.3: 

1 - …  

2 - … 

3 - … 

… ... … … … 

7 7 - 8  75 650 Накреслити площинні умовні 

знаки: 

1 - … 

2 - …  
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Допускається креслити поза масштабні знаки у 2 рази більше ніж 

стандартні. Таким чином учасники можуть накреслити знак висотою не більше 

1,5-2 см. 

Для учасників розробляється подібна картка, але комірки картки у 

стовпчиках 3, 4 учасники заповнюють самостійно, в комірках стовпчику 5 

дають відповіді на завдання. Суддівська бригада визначає результати 

зіставляючи дві картки, записуючи  штрафи у картки учасників. 

 

Розпалювання багаття   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Для розпалювання багаття та кип’ятіння води потрібно багато води. 

Простіше і швидше провести такий конкурс, якщо між двох стійках в точках С і 

Д закріпити металевий провід на висоті 20 см. від землі, між точок точках А і В 

натягнути нитку. Відомо, що нитка плавиться при одній і тій же сталій 

температурі. Результат учасникам визначається за часом перепалювання нитки.  

Нитка швидко замінюється. Учасникам дозволяється піднімати паличкою хмиз 

не вище проволоки.  

Для розпалювання багаття забороняється використовувати папір, горючі 

рідини, сухий спирт, солому, легкозаймисті речовини, тощо. 

Для етапу вводиться обмеження часу на виконання завдання. 

 

Малюнок 34 
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Час проходження дистанції. 

Для регулювання часу проведення змагань допускається введення 

суддівського обмеження часу: контрольного  після закінчення якого дії 

команди (учасника) по проходженню припиняються, результат не 

зараховується. 

Якщо вводиться заданий час, або Проміжні Пункти Контролю Заданого 

Часу (ППКЗЧ) на частині дистанції, тоді по його закінченню дії команди 

припиняються, судді фіксують  положення та місце перебування учасників. 

Діям команди надається суддівська оцінка і призначається штраф. По 

закінченні заданого часу команда звільняє дистанцію, частину дистанції, етапи і 

продовжує долати наступну частину дистанції. 

Суддівське обмеження часу повідомляється в Умовах або не пізніше  за  

годину до старту першої команди. 

Обмеження часу вводиться суддями на кожне завдання, яке проводиться 

окремо. 
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ВИСНОВКИ 

Дані рекомендації є результатом багаторічного власного досвіду роботи. 

Апробація рекомендацій відбувалася під час проведення занять у гуртках 

спортивного туризму, на міських, обласних навчально-тренувальних зборах та 

змаганнях зі спортивного туризму, на обласних етапах та у фіналах 

Всеукраїнського громадського дитячого руху «ШКОЛА БЕЗПЕКИ», на ІІ етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). 

Рекомендації стануть у нагоді, в першу чергу, організаторам проведення 

Дня туризму у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, 

організаторам проведення перших (районних, міських, об’єднаних 

територіальних громад) етапів Всеукраїнських заходів (Чемпіонати, Кубки) зі 

спортивного туризму, керівникам туристсько-краєзнавчих гуртків, активу 

спортивних туристських об’єднань, юним суддям, помічникам начальників 

дистанції тощо. На прикладах показано,  як готуються варіанти таблиць 

штрафів.  Ілюстрації підібрані таким чином, щоб не тільки відповісти на 

питання як швидко підготувати дистанції, а ще пробудити творчу думку, 

ініціативу,  щодо підготовки різних способів  підготовки дистанції для 

безпечного проведення змагань зі спортивного туризму, використовуючи 

підручне та мінімальну кількість спорядження. І головне, що такі дистанції 

можна обладнати в будь-якому місці. 

Залучаючи дітей до участі в позашкільних заходах, спираючись на 

принципи доступності, зв'язок навчання з життям,  педагоги загострять увагу на 

розвиток пізнавальної діяльності учасників заходів, використання опорних 

знань з шкільних предметів на практиці, розширять кругозір. 

Рекомендації не дають повну відповідь на всі питання, але стануть у 

нагоді користувачам проявити самостійний підхід з підготовки дистанції, 

скласти відповідні картки тощо. 
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спортивного туризму України 22 березня 2008 р. Режим доступу: 
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8. Настанови з проведення  змагань з пішохідного туризму. Протокол 1/04 – 15 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. 

Орієнтовний список інструменту та приладдя, необхідний для розмітки та 

обладнання дистанції: компас рідинний, будівельна рулетка або розмічений 

тонкий мотузок, віхи для прокладення створу, вапняний розчин до 0,3 мкл., 

пензлик, порошкова крейда, ножівка, сокира, пісок, жердини для перил не 

менше 4 м., жердини для етапу «руху по жердинах», лежні-опори – колоди 

довжиною 0,7 – 1 м, діаметром - 25-40 см. до 7 одиниць, штикові лопати, 

стрічка для обмеження та виставлення контрольних ліній, дошка інформацій, 

кувалда, молоток, секундоміри, стільці, папір, гумка, олівці прості, олівці 

кольорові тощо.  

Додаток 2. 

Зразок підлазу виготовлений з 

палиць 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Додаток 3. 

      

         Приклад обладнання колоди 

довжиною не менше 4 м., 

 яка затесана зверху (менше) 

та знизу (більше) – (а < b). 
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                                                                                              Додаток 4. 

          

 

  Альпеншток, альтернатива – загострена палиця  

Додаток 5 

Таблиця 3.13.2 Оцінка етапів, спеціальних прийомів (скорочений вигляд) 

            

№ 

п/п 

 

Назва та параметри 

Умовна 

склад- 

ність 

Оцін- 

ка  в 

балах 

 

Вимоги до етапів 

 

Пункти 

приміток 

ЕТАПИ 

1 Підйом по скельній ділянці або 

схилу 

а) при підйомі нема необхідності 

використання в якості опори 

руками перильної вірьовки або 

зачіпок на рельєф 

б) підйом по схилу при 

необхідності використання 

додаткової опори руками на 

рельєф або за вірьовку 

в) підйом по простим скелям    

(зручні зачіпки); 

г) підйом по скелям середньої 

складності (окремі ділянки з 

незручними зачіпками)  

д) підйом по складним скелям 

(більше 50% незручні зачіпки). 

 

 

1А 

 

 

 

1Б 

 

 

 

2А 

 

2Б 

 

 

3А 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

10 

 

 

12 

Довжина «зони 

перешкоди» від 7 до 

40м. 

Середня крутизна не 

менша 45 градусів 

 

 

 

 

1,2,3,4,5. 
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2 Траверс скельної ділянки або 

схилу: 

а) учаснику нема необхідності 

користуватися опорою руками за 

схил або перила; 

б) траверс схилу або простих скель    

при   русі  по яким є необхідність  опори 

руками за перила або схил; 

в) траверс важкого схилу або 

скель із зручними зачіпками; 

г) траверс скель середньої 

складності (окремі ділянки з 

незручними зачіпками); 

д) траверс складних скель (більше 

50% незручні зачіпки). 

 

 

1А 

 

 

1Б 

 

 

2А 

 

2Б 

 

 

3А 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

10 

 

 

12 

Може включати 

горизонтальні, похилі, 

лобові ділянки перил. 

Кількість 

перестібувань: 

І - ІІІ клас:    2 – 4 

IV - V клас:   5  –  7 

 

 

 

 

1,2,3,5 

3 Траверс схилу 

а) при русі нема необхідності 

додаткової опори на альпеншток 

б) рух по схилу вимагає 

обов’язкової додаткової опори на 

альпеншток 

в) рух можливий виключно в три 

такти 

 

1А 

 

1Б 

 

 

2А 

 

4 

 

6 

 

 

8 

Середня крутизна 

схилу не менше 30
0
. 

Траверс може включати 

горизонтальні, похилі, 

лобові ділянки. 

Довжина «зони 

перешкоди» 30-60 м. 

 

 

 

5 

4 

 

 

Спуск по схилу  

а) долання зони перешкоди не 

потребує обов’язкової опори на 

перила або схил руками  

б) долання зони перешкоди 

потребує обов’язкової опори на 

перила або застосування 

гальмівного пристрою 

 

1А 

 

 

1Б 

 

4 

 

 

6 

 

Середня крутизна від 

25 до 60 градусів. 

Довжина зони 

перешкоди від 15 до 

60м. 

 

 

2,3,4,5. 

5 

 

 

Переправа по колоді через ріку 

або яр 

а) етап без самонаведення, перехід 

по колоді не потребує 

обов’язкової опори руками   

б) етап без самонаведення ,перехід 

по колоді потребує обов’язкової 

опори руками  

в) перехід по колоді не потребує 

додаткової опори руками за 

перила або інше (колода не 

наводиться), етап з 

самонаведенням  

г) перехід по колоді неможливий 

без використання опори руками, 

етап з самонаведенням  

 

 

1А 

 

 

1Б 

 

 

2А 

 

 

 

 

2Б 

 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

 

Довжина колоди в «зоні 

перешкоди»  

для  І - ІІІ класу – не 

менше 4 м. 

для IV - V класу  - не 

менше 6 м. 

 

 

 

2,3 
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6 Переправа через річку вбрід 

а) долання зони перешкоди 

бродом з самостраховкою (по 

одному з жердиною, стінкою, 

попарно і т.д.)  або з командною 

страховкою при імітації 

перешкоди 

 

1А 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Перепливання - при 

стоячій воді або при 

швидкості течії 

0.5м\сек 

 

7 

 

 

 

 

Транспортування «потерпілого» 

а) виконання практичної дії по 

наданню допомоги (накладання 

шини, пов’язки та інше) 

б)транспортування індивідуальне, 

на носилках пасивного 

потерпілого  без виготовлення 

носилок (за кожні 50 м) 

в) виготовлення носилок, кокона, 

"павука" або іншого засобу для 

групового транспортування 

потерпілого 

 

н/к 

 

 

1А 

 

 

 

н/к 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Потерпілий може бути 

активним або 

пасивним. 

Транспортування 

потерпілого по 

місцевості при груповій 

переносці  від 50 до 

200м. ; при 

індивідуальній 

переносці до 100м. 

  

 

 

 

 

1,2,3,5 

8 

 

 

 

Подолання перешкоди  з 

використанням підвішеної 

вірьовки (маятником) 

а) без самонаведення  

б) із самонаведенням 

 

 

 

1А 

1Б 

 

 

 

4 

6 

 

 

 

Ширина «зони 

перешкоди» 3-6м. 

 

9 Рух по жердинах (за кожен 

прогон) 

1Б 1 Кількість прогонів не 

більше 10. 

Відстань між опорами  

2.5 – 3.5м. 

Кількість жердин на 

команду не менше , ніж 

по одній на двох 

учасників 

 

10 Рух по купинах н\к 2 Довжиаа «зони 

перешкоди» 5 – 20м. 

 

Спеціальні прийоми 

11 

 

 

Орієнтування  

а) рух по заданому азимуту і 

відстані, рух в заданому  напрямі 

по карті, орієнтування по 

маркірованому маршруту, рух по 

"легенді", рух по лінії, позначеній 

на карті за кожний кілометр;  

б) визначення місця знаходження, 

 

1А 

 

 

 

 

 

1А 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Визначення часу 

проходження ділянок з 

орієнтуванням 

проводиться відповідно 

до норм часу на 1км. 

дистанції згідно з 

«Таблицею норм часу 

на орієнтування» з 

додаванням часу на 

набір висоти з 

розрахунку одна година 

на кожні 400м. набору 

(за раціональним 

шляхом руху). 
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12 В’язання вузлів 1А 2 Перелік вузлів 

визначається 

Настановами. 

 

13 Надання долікарської допомоги 

а) Теоретичні питання (за одне 

питання),кількість оцінюваних 

питань-не більше двох  

б) Практичні дії (пов’язки, шини 

та ін.) 

 

 

н\к 

 

1А 

 

 

1 

 

2 

Перелік умовних травм 

і захворювань 

визначається 

Настановами  

 

14 Залік з топографії і геодезії 

(за 6 питань) 

1А 2 Учасники виконують 

завдання з малюванням 

та розшифровкою 

топографічних знаків, 

визначення азимуту або 

напрямку руху , 

визначення відстані 

при певних заданих 

масштабах , та інше 

 

15 Визначення відстані або висоти 1А 2 Рекомендується 

відстань 20 – 50м., 

висота – 10-50м. 

Точність – до 10%. 

 

16 Розпалювання багаття н\к 1   

17 Виготовлення спорядження н\к 1   

18 Набирання висоти  

а) коротка дистанція, за кожні                       

10 м набору 

б) довга дистанція, за кожні 100 м 

 

 

 

 

1 

 

1 

  

 

Примітки: 

1. Додатково за перехід першого учасника даються такі бали: 

0 балів – якщо за Умовами перший учасник проходить без страховки або 

по суддівським перилам; 

1 бал – перший учасник проходить на самостраховці (жердина, льодоруб і 

т.і.) або з командною страховкою при імітації перешкод; 

2 бали – перший учасник проходить з командною страховкою. 

2. Можливо використання коефіцієнта У=1,2 при ускладнених умовах роботи 

на етапі (наприклад, відсутність площі при наведені переправи, переправа знизу 

вгору, наявність активного потерпілого і т.д.) 

3. За автономність роботи на етапі вводяться наступні коефіцієнти: 
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А=0,8 – якщо етап обладнаний суддівською страхуючою чи супроводжуючою 

вірьовкою замість командних вірьовок; 

А=0,5 – якщо на етапі суддівські перильні (для спуску, підйому, переправи                           

і т.і.) вірьовки; 

А=0,3 – якщо весь етап підготовлений суддями. 

4. Якщо етап проходиться з пасивним «потерпілим», то застосовується 

коефіцієнт П=1,2. 

5. Вказані в таблиці бали застосовуються при протяжності «зони перешкоди» 

етапу  від 20 м до 30 м. В інших випадках використовуються коефіцієнти: 

L=0,8 – якщо протяжність менше 20 м; 

L=1,2 – якщо протяжність від 30 м до 40 м; 

L=1,3 – якщо протяжність більше 40 м. 

6. Коефіцієнти У, А, L застосовуються як для основних балів оцінки етапу, так 

для додаткових згідно п. 1. 

7. Розрахунок оцінок етапів з урахуванням усіх коефіцієнтів проводиться з 

точністю до 0,1 бала. 

8. Дистанція складається з локальних перешкод (етапи, спеціальні завдання,   

спецприйоми) та протяжних перешкод (орієнтування, набір висоти). 

9. Вказана в таблиці складність етапу відповідає тільки повністю автономній              

роботі команди. Ті елементи дистанції, які не відповідають по технічним 

параметрам розділу 5 таблиці 3.13.3 не мають умовної складності та оцінки у 

балах. 

10. Норми часу на орієнтування (як на етапах, так і на дистанції) на довгих 

дистанціях визначаються в залежності від класу дистанції змагань згідно з 

таблицею 3.13.3. норм часу на орієнтування. 


