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ПОЛОЖЕННЯ 
про заключний етап Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів 

I-III категорії складності (суддівство звітів з велосипедних походів 2015-
2016 р.р.), ІІІ ранг 

 
1. Цілі та завдання 

 
Заключний етап Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів 

I-III категорії складності (суддівство звітів з велосипедних походів 2015-2016 р.р.) (далі по 
тексту – змагання), проводиться з метою популяризації та подальшого розвитку 
велосипедного туризму, підвищення його масовості, обміну туристським досвідом та його 
узагальнення, виявлення найкращих туристських спортивних велосипедних походів та 
найсильніших команд з велосипедного туризму. 
 

2. Строки проведення змагань 
 

Змагання проводяться з 01 по 31 січня 2017 року. 
 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 
 

Керівництво проведенням змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту України 
та Федерація спортивного туризму України (далі – ФСТУ). 

Змагання проводяться ФСТУ згідно календарного плану спортивних заходів України 
на 2017 р. у відповідності до Регламенту всеукраїнських змагань з туристських спортивних 
походів I-III категорії складності (далі – Регламент). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань покладається на 
велосипедну підкомісію центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії ФСТУ (далі комісія), 
туристсько-альпіністський клуб НТУ ХПІ Федерації спортивного туризму Харківської області 
та головну суддівську колегію (ГСК), яка затверджується ФСТУ. 
 

4. Учасники змагань 
 

До участі у змаганнях допускаються туристські спортивні групи (далі команди) 
АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних и туристських клубів, центрів 
туризму і краєзнавства учнівської молоді, навчальних закладів, військових та інших 
організацій, а також самостійні групи, які здійснили протягом 2016 р. туристські спортивні 
велосипедні походи I-III категорії складності та своєчасно оформили маршрутні документи 
своїх походів у відповідності з діючими Регламентом та положенням про маршруто-
кваліфікаційні комісії (далі – МКК). 

Також до участі у змаганнях можуть бути допущені, за рішенням ГСК, туристські групи, 
які здійснили поход у 2015 р. та не брали участь у всеукраїнських змаганнях туристських 
спортивних походів I-III категорії складності (суддівство звітів велосипедних походів 
2015 р.). 
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Кількість команд від регіонів і організацій не обмежується. 
Кількісний склад команд, кваліфікаційний рівень, вік учасників повинні відповідати 

вимогам чинних Правил змагань зі спортивного туризму, затверджених Міністерством 
24.04.2008 року (далі Правила). 

Склад команди може бути чоловічим, жіночим або змішаним. 
Вік учасників змагань – юнаки, юніори та дорослі відповідно Правил. 

 
5. Характер заходу 

 
Змагання проводяться по трьом дистанціям з окремим заліком по кожній з них, при 

наявності кворуму – не менше шести команд в кожній з дистанцій: 

 дистанція першого класу – маршрути туристських спортивних велосипедних 
походів І категорії складності; 

 дистанція другого класу – маршрути туристських спортивних велосипедних 
походів ІІ категорії складності; 

 дистанція третього класу – маршрути туристських спортивних велосипедних 
походів ІІІ категорії складності. 

Суддівство здійснюється методом експертного оцінювання звітів про туристський 
спортивний похід за Методикою суддівства чемпіонатів та першостей України з туристських 
спортивних походів, затвердженої Виконкомом ФСТУ від 06.07.2008 р. (далі – Методика). 

Звітні матеріали в електронній формі надсилаються до ГСК керівником походу або 
організацією, що здійснила туристський спортивний похід. 

До звітних матеріалів входять: 
-  іменна заявка (зразок – Додаток 1); 
-  довідка про туристський спортивний поход (зразок – Додаток 2); 
-  електронна копія (скан або фото) сторінок 3, 4, 6-7, 15 маршрутної книжки походу; 
-  звіт про проходження заявленого маршруту, розглянутий та затверджений МКК. 
Електронна версія звіту подається одним файлом в форматі PDF або WORD або 

посиланням на вже розміщений звіт на інтернет-ресурсі. Загальний обсяг файлу з 
урахуванням фотографій, схем, рисунків, кроків та інше не повинен перевищувати – 
100 Мб. Файли, обсягом більше 18 Мб, подаються посиланням через файлообмінник. 

Форма подачі матеріалу у звіті може бути довільною, але звіт повинен містити 
наступну інформацію: 

1. Організація, що проводить туристський спортивний похід. 
2. Район походу. 
3. Нитка маршруту. 
4. Схема маршруту із зазначенням місць ночівель (на мапі) або трек. 
5. Термін проведення походу. 
6. Список учасників походу. 
7. Загальна протяжність. 
8. Протяжність ґрунтових доріг (не обов’язково для походів 1 к.с.). 
9. Дані по набору висоти за кожен ходовий день і в цілому за похід (не обов’язково для 

походів 1 к.с. та для походів, які проводилися на рівнинній місцевості). 
10. Опис проходження активної частини маршруту. 
11. Фотоматеріали походу, що підтверджують проходження маршруту. 

У звіті також може бути розміщена інша корисна інформація. 
 

6. Програма проведення змагань 
 

Суддівство звітів здійснюється дистанційно з 01 по 31 січня 2017 року. Очне засідання 
ГСК здійснюється з 20 по 28 січня 2017 року в приміщенні туристсько-альпіністського клубу 
НТУ ХПІ Федерації спортивного туризму Харківської області, м. Харків. 
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Звітні матеріали в електронному вигляді надсилаються до 10 січня 2017 року включно 
на електронну адресу 2016velo1.3@gmail.com. 

З 11 по 26 січня включно – ознайомлення суддів суддівської колегії з електронними 
версіями звітних матеріалів про проходження командами заявлених маршрутів, які 
надійшли на змагання. Звітні матеріали суддям надсилаються ГСК електронною поштою. 

27 січня до 22:00 – розміщення попередніх протоколів результатів суддівства на сайті 
ЦМКК ФСТУ https://sites.google.com/a/cmkk.com.ua/cmkk-federacii-sportivnogo-turizma-
ukrainy/home/cempionat-ukraieni-zi-sportivnih-turistskih-pohodiv/vseukraienski-zmaganna-i-iii-k-
s-2016-r/zmaganna-z-velosipednogo-turizmu-2016-rik. 

28 січня до 14:00 – прийом протестів ГСК змагань за адресами: 
2016velo1.3@gmail.com та gkanishev@mail.ru. 

14:00 – 18:00 – розгляд та приймання рішень ГСК по протестам, що надійшли. 
18:00 – затвердження підсумків змагань і розміщення Підсумкових протоколів на сайті 

ЦМКК ФСТУ https://sites.google.com/a/cmkk.com.ua/cmkk-federacii-sportivnogo-turizma-
ukrainy/home/cempionat-ukraieni-zi-sportivnih-turistskih-pohodiv/vseukraienski-zmaganna-i-iii-k-
s-2016-r/zmaganna-z-velosipednogo-turizmu-2016-rik. 

Інформація про надходження заявок, хід змагань та його підсумки оперативно 
розміщується на сторінці сайту ЦМКК ФСТУ https://sites.google.com/a/cmkk.com.ua/cmkk-
federacii-sportivnogo-turizma-ukrainy/home/cempionat-ukraieni-zi-sportivnih-turistskih-
pohodiv/vseukraienski-zmaganna-i-iii-k-s-2016-r/zmaganna-z-velosipednogo-turizmu-2016-rik. 

 
7. Умови визнання першості та нагородження переможців 

 
Переможці визначаються за найбільшою сумою балів, набраних командою. У разі 

рівності балів перевага надається команді, що має вищий результат з критерію 
«складність», наступна – з критерію «безпека», наступна – з критерію «новизна» й на 
останнє – по першості терміну подачі звітних матеріалів до мандатної комісії змагань. 

Команди, що посіли І, ІІ та ІІІ місця, нагороджуються дипломами ФСТУ, а їх учасники – 
дипломами та медалями відповідних ступенів (нагородна атрибутика за рахунок учасників 
змагань) та знижками на придбання товарів в магазині туристського спорядження 
«Мандрівник». 

 
8. Фінансування 

 
Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань, здійснюються за рахунок 

коштів, залучених ФСТУ, у тому числі спонсорських. 
Участь у змаганнях здійснюється за рахунок організацій, що відряджають. 
 

9. Терміни та порядок подання заявок 
 
Попередні заявки (у довільній формі) на участь команди у змаганнях надсилаються не 

пізніше ніж за 10 днів до початку змагань на електронну адресу 2016velo1.3@gmail.com. 
Для участі у змаганнях до мандатної комісії 2016velo1.3@gmail.com та pitcyk@ukr.net  

до 10 січня надсилаються скани Іменних заявок, завірені печаткою та підписом керівництва 
структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, 
клубів, та територіальної федерації спортивного туризму. 

До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений термін свою 
участь. 

Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки отриманих 
очок), оригінали заявок, звіт головного судді, подаються до Федерації для узагальнення і 
подачі звіту до Міністерства протягом 2-х днів після закінчення змагання за адресою: 
01001, Київ, а/с 92. 
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Оперативна інформація про кількість учасників, регіонів та призові місця подається до 
Федерації у день закінчення змагань (не пізніше 08.00 наступного дня) на електронні 
адреси fstu@ukr.net та moyanskaya@gmail.com. 
 

Дане Положення є офіційним викликом на змагання 
 
Положення розглянуте й затверджене на засіданні ЦМКК      14 листопада 2016 р. 
 
Голова Головної суддівської колегії 
змагань туристських спортивних походів 
– ЦМКК          М. А. Дегтяр 
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            Додаток 1 

ІМЕННА ЗАЯВКА 
 

на участь у заключному етапі Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів 
І-ІІІ категорії складності (суддівство звітів з велосипедних походів 2015-2016 р.р.), ІІІ ранг 
команди турклубу НТУ «ХПІ» ВП «ФСТ Харківської області» КФВС МОН України 

ФСТ Динамо, ЗСУ та інш. 

 
Місце проведення: м. Харків 
Термін проведення: 01 січня – 31 січня 2016 р. 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Дата, 
народження 

Спортивне 
звання 
Розряд 

Місто, 
область 

Назва 
ФСТ, СК

1) 
Тренер 

1. Каніщев 
Олексій 
Іванович 

01.12.1948 КМС Харківська 
обл. 

Турклуб 
НТУ «ХПІ» 

Васильєв Ю.К. 

2. Голубєв 
Олександр 

Володимирович 

22.09.1972 МСУ Харківська 
обл. 

Турклуб 
НТУ «ХПІ» 

Васильєв Ю.К. 

3. Грабовський 
Андрій 

Володимирович 

01.03.1983 ІІ Харківська 
обл. 

Турклуб 
НТУ «ХПІ» 

Васильєв Ю.К. 

4. Каніщев 
Євген 

Олексійович 

19.03.1976 МСУ Харківська 
обл. 

Турклуб 
НТУ «ХПІ» 

Васильєв Ю.К. 

1)
Назва фізкультурно-спортивного товариства, спортивного клубу 

 
 
Керівник групи          Каніщев О.І. 
 
 
Керівництво структурного підрозділу управління ФКіС (голова СК)   Колісніченко А.О. 
 
 

МП        «          » __________ 2016 р. 
 
 
Голова територіального підрозділу ФСТУ      Шостенко О.Ю. 
 
 

МП        «          » __________ 2016 р. 
 
 



            Додаток 2 

ДОВІДКА 
про команду-учасницю заключного етапу Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів 

І-ІІІ категорії складності (суддівство звітів з велосипедних походів 2015-2016 р.р.), ІІІ ранг 
 

Вид туризму велосипедний 

Категорія складності перша 

Номер маршрутної книжки № 18вел.-2016 

Назва організації з 
вказуванням адміністративно-

територіальної належності 

турклуб НТУ «ХПІ» ФСТ Харківської області, м. Харків 

ПІБ керівника СП (повністю) 
мобільний телефон 
електронна адреса  

Каніщев Олексій Іванович 
066-181-62-07 

gkanishev@mail.ru 

Назва району проведена 
походу та докладна нитка 
маршруту з вказуванням 

загальноприйнятих 
характеристик локальних 

перешкод (висота, к.с., 
першопроходження і т.інш.) 

Середньоруська височина, Россія (Білгородська обл.) та Україна 
(Харківська обл.): Белгород – Яковлево – Прохоровка – Подольхи – 
Киселево – Шебекино – Харків 

Термін проведення походу, 
тривалість загальна/активної 

частини, протяжність 
маршруту в км 

11.07.2016 – 14.07.2016 р. 
4 дні/4 дні, 299,72 км 

Назва МКК, що розглянула 
заявочні матеріали та 
випустила групу в СП 

МКК ФСТ Харківської області 
120-00-55555413 

Назва МКК розглянула і 
затвердила звіт про ТСМ 

МКК ФСТ Харківської області 
120-00-55555413 

Наявність елементів 
першопроходження на 

маршруті 

так (ні) 

Зміна за прізвищами або за 
кількістю складу учасників СП 

так (ні) 

Проходження не заявлених 
ділянок маршруту 

так (ні) 

Проходження запасних 
варіантів маршруту 

так (ні) 

Наявність заявлених, але не 
пройдених ділянок маршруту 

так (ні) 

Проходження маршруту поза 
календарного графіка, 

затвердженого при заявці СП 
в МКК 

так (ні) 

Використання на маршруті 
засобів пересування, що не 
оговорені при затвердженні 
заявленого маршруту в МКК 

так (ні) 

Наявність нещасних випадків 
в групі під час проходження 

маршруту (травми, 
обмороження та ін.) 

так (ні) 

Розміщення звіту та 
відеоматеріалів на інтернет 

ресурсах (при наявності) 

Звіт: 
http://hotss.org.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=199:otchet-

o-velopokhode-1-k-s-po-belgorodskoj-i-kharkovskoj-obl-letom-2013-
goda&Itemid=173 

Відеофільм: немає 
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