


ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Управління освіти і 
науки облдержадміністрації

49 2017 № 333

П О Л О Ж Е Н Н Я  
обласних змагань зі спортивного туризму 

серед педагогічних працівників навчальних закладів Чернігівщини, 
присвячених Всесвітньому Дню туризму

1. Загальні положення
1.1 Це положення визначає порядок організації та проведення 

обласних змагань зі спортивного туризму серед педагогічних працівників 
навчальних закладів Чернігівщини, присвячених всесвітньому Дню туризму 
(далі - обласні змагання)^ участі в змаганнях і визначення переможців.

1.2 Основними завданнями обласних змагань є:
- популяризація та пропаганда спортивного туризму серед педагогічних 

працівників навчальних закладів;
- підвищення туристської майстерності учасників змагань і безпеки 

проведення походів, рівня технічної та тактичної підготовки туристів;
- узагальнення і розповсюдження кращого досвіду організації та проведення 

туристсько-краєзнавчої роботи з дітьми і молоддю в області.

2. Термін і місце проведення
Обласні змагання відбудуться 04-06 жовтня 2017 року на території 

дитячого табору "Юний турист", с. Количівка Чернігівського району.

3. Керівництво
Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласних змагань 

здійснює Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.
Організація, проведення й суддівство обласних змагань покладається на 

комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» (далі -  
ПНЗ «Центр НПВТКУМ»).

Склад головної суддівської колегії (ЕСК), план заходів з підготовки та 
проведення обласних змагань затверджується наказом ПНЗ «Центр 
НПВТКУМ».

4. Учасники
До участі в обласних змаганнях допускаються педагогічні працівники 

навчальних закладів Чернігівщини (за основним місцем роботи).
Склад делегації -  6 осіб (4 спортсмени (з них не менше 1 жінки), 

представник та суддя (не нижче II категорії).



5. Програма
5.1 Змагання проводяться на дистанціях І, ІІ-го класу, відповідно до 

Правил змагань зі спортивного туризму, чинних на момент проведення та 
Настанов.

5.2 До програми змагань включено:
-  командні змагання на дистанції "Смуга перешкод"(зв’язки). Клас 

дистанції -  II;
-  командні змагання на дистанції "Смуга перешкод". Склад команди -  

4 спортсмени, серед яких не менше 1 жінки. Клас дистанції -  II;
-  змагання з велосипедного туризму проводяться на комплексній дистанції 

(фігурне водіння велосипеду, тріал). Клас дистанції І. Склад команди -  
2 спортсмени (незалежно від статі);

-  туристський конкурс «Спецзавдання» з коєф. 0,5;
-  конкурсна програма: туристський побут, конкурс «Репортаж про 

змагання», фотоконкурс на туристсько-спортивну тематику (проводиться під 
час змагань своїм фотоапаратом).

5.3 Умови проходження дистанцій та конкурсної програми команди 
отримують у день заїзду. ГСК має право змінити умови змагань в бік 
полегшення і порядок проведення дистанцій та конкурсів по днях.

6. Підведення підсумків
6.1 Місця команд у загальному заліку обласних змагань визначаються 

за найменшою сумою відносних результатів (округляються до десятих) у таких 
видах програми: командна «Смуга перешкод» (зв’язки), командна «Смуга 
перешкод», змагання з велотуризму, туристський конкурс «Спецзавдання» з 
коєф. 0,5.

6.2 При рівності результатів вступає у силу пріоритет дистанцій:
1. Командна «Смуга перешкод».
2. Командна «Смуга перешкод» (зв’язки).
3. Командні змагання з велосипедного туризму.
4. Туристський конкурс «Спецзавдання» з коєф. 0,5.

6.3 Підведення підсумків в окремих видах програми та конкурсах буде 
викладено в умовах проведення даних видів.

7. Нагородження
7.1 Команди, які посіли І-ІІІ місця в загальному заліку обласних 

змагань, нагороджуються Почесними грамотами Управління освіти і науки 
облдержадміністрації та медалями.

7.2 В окремих видах програми - грамотами ПНЗ «Центр НПВТКУМ».
7.3 За І - III місця в конкурсній програмі - дипломами ПНЗ «Центр 

НПВТКУМ».

8. Умови прийому та розміщення команд
Команди розміщуються в польових умовах і повинні мати все 

необхідне спорядження для організації табору, повний набір продуктів 
харчування на всі дні змагань.



Користування примусами, паяльними лампами, газовими та 
електричними плитами категорично заборонене!

9. Фінансування
9.1 Витрати на проведення та нагородження змагань здійснює ПНЗ 

«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді» Управління освіти і науки облдержадміністрації.

9.2 Витрати на участь команд у змаганнях (проїзд, добові, харчування, 
відрядження представників та суддів команд, страхування учасників змагань 
тощо) -  за рахунок організації, що відряджає та коштів не заборонених чинним 
законодавством.

10. Документація та термін її подання
10.1 Попередню заявку на участь у обласних змаганнях обов’язково 

необхідно подати до 29 вересня 2017 року на адресу ПНЗ «Центр НПВТКУМ»: 
14008 м. Чернігів, вул. Нахімова, 3. Можлива відправка попередньої заявки на 
e-mail: centr_dute@ukr.net або по факсу 64-31-81, тел. 64-31-17, 64-31-24.

10.2 Заявки команд за встановленою формою (див. додаток 1), завірені 
печаткою відряджаючої організації та лікарською установою, подаються в 
мандатну комісію в день заїзду до 15.00 на місці змагань. У разі відсутності 
оформленої іменної заявки команда до змагань не допускається. Разом з 
іменною заявкою необхідно мати такі документи:

-  завірені копії (ксерокопії) трудових книжок;
-  паспорти учасників;
-  кваліфікаційну книжку (якщо є розряд зі спортивного туризму);
-  страхові поліси від нещасних випадків (на всіх учасників змагань, у 

тому числі і на суддів від команди) дійсні на час змагань.

11. Необхідне спорядження
11.1. Страхувальні системи на кожного.
11.2. Карабіни по 5 шт. на кожного.
11.3. Рукавиці на кожного.
11.4. Прусики по 2 шт. на кожного.
11.5. Компас -  1 шт.
11.6. Блокнот, олівці, фломастери, папір.
11.7. Секундомір, годинники.
11.8. Мотузка основна 10мм -  3 шт. по 25 м
11.9. Мотузка допоміжна 6-8мм -  2 шт по 25 м
11.10.Блокувальна вірьовка (10 мм )
11.11. Спусковий пристрій.
11.12.Велосипед.
11.13.К аски-4 шт.
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Додаток 1

У Головну суддівську колегію 
обласних змагань зі спортивного 
туризму серед педагогічних працівників 
навчальних закладів Чернігівщини, 
присвячених Всесвітньому Дню туризму

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник відділу (управління) 
освіти

2017 р.

ЗАЯВКА

команди______________________________________________________

на участь в обласних змаганнях зі спортивного туризму серед педагогічних працівників 
навчальних закладів Чернігівщини, присвячених Всесвітньому Дню туризму

04-07 жовтня 2017 року

№
з/п

Прізвище, 
ім’я та по батькові 

учасника

л Рік 
народ
ження

Стать Кваліфікація
Віза 

лікаря 
про допуск 
до змагань

Розряд 3 
туризму

Досвід участі 
у походах

1.

2.

Представник
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Капітан
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Суддя від команди________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Допущено до змагань____________чоловік

М. П. мед. закладу лікар

Інші члени делегації (кухар і т.д.)________________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Не заявлені члени делегації на територію табору і місця проведення змагань не 
допускаються.

М. П. організації 
  ____________ 2017 р.


