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комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 
молоді. 

 
IV. Учасники заходу 

До участі в змаганнях допускаються команди загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів, клубів, громадських організацій 
Тернопільщини та інших регіонів. Кількість команд від однієї території 
необмежена.   

Склад команди (делегації) – 4 особи (для кожного класу суден):  
-  учасники (незалежно від статі) – 2 особи; 
-  тренер-представник – 1 особа; 
-  суддя (від території) – 1 особа.  
Змагання проводяться в двох вікових групах: 
- молодші юнаки 2001 – 2004 р. н.; 
- старші юнаки 1997 – 2000 р.н.  
Команди змагаються у двох класах:  
- байдарки двохмісні (К-2); 
- катамарани двохмісні (С-2).  
Спеціальні медичні допуски для учасників молодшої вікової груп не 

передбачені. Спортивна кваліфікація учасників не обов’язкова. 
Усі учасники команди повинні вміти плавати про що засвідчують підписом 

у іменній заявці. 
Спорядженням для безпечного подолання дистанції забезпечують 

організатори. 
 

V. Програма проведення змагань 
1-й день 

 (22.05.2015року) 
 

 
 
2-й день 

(23.05.2015 року) 
 

 
 
 
 
 
 
 
3-й день 

(24.05.2015 року) 
 
 

 

 заїзд, проходження мандатної комісії, інструктаж з 
техніки безпеки (з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв..);  

 тренування; 
 нарада ГСК з представниками  (о 19 год. 00 хв.). 

 
 заїзд, проходження мандатної комісії, інструктаж з 
техніки безпеки (з 08 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв.);  

 тренування (з 08 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.); 
 нарада ГСК з представниками (о 11 год. 30 хв.); 
 урочисте відкриття змагань (о 12 год. 10 хв.); 
 огляд та змагання на дистанції «Слалом»  
    (з 12 год. 30 хв. до 18 год. 00 хв.); 
 нарада ГСК з представниками  (о 19 год. 00 хв.). 

 
 конкурс «Юний рятувальник» 

(з 09 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв.); 
 урочисте закриття змагань, нагородження переможців 
та призерів змагань (о 12 год. 00 хв.);  

 від’їзд  учасників. 



3 
 

 
VІ. Безпека та підготовка місць проведення заходу 

Змагання проводяться на дистанції І (першого) класу відповідно до «Правил 
змагань зі спортивного туризму», виду «Водний туризм», затверджених 
Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту України 24.04.2008 року, 
погоджених Президентом Федерації спортивного туризму України 22.03.2008 
року та Умов проходження дистанцій.  

Дистанцію  учасники долають на суддівських двомісних байдарках, катамаранах 
у шоломах  і страхувальних безрукавках.  

Спортсмени повинні мати одяг, що закриває лікті та коліна, взуття закритого 
типу.   

Відповідальність за підготовку учасників покладається на представників 
команд. 

Змагання проводяться  на річці з природніми та штучними перешкодами 
(воротами). 

VІІ. Умови визначення та нагородження переможців і призерів 
Окремо у кожному класі суден. 
Результат команди на  дистанції визначається сумою часу подолання 

дистанції та штрафного часу. 
При однакових результатах вище місце присуджується команді, що має 

менше штрафів. 
Переможці та призери в командному заліку нагороджуються кубками, 

медалями,  грамотами та нагородною атрибутикою Тернопільського обласного 
центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”. 

VІІІ. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
Видатки на підготовку та проведення змагань (постановка дистанції, 

придбання канцтоварів, грамот, медалей, оплата лікаря) за рахунок 
Тернопільського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для 
всіх», обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій 
учнівської молоді. 

Видатки команд, пов’язані з участю у змаганнях (проїзд, добові, харчування, 
страхування учасників, проживання учасників та суддів від команд на період 
змагань, придбання єдиної форми, проведення тренувальних зборів тощо) за 
рахунок організацій, що відряджають, меценатів тощо. 

 
ІХ. Порядок та терміни подання заявок, необхідна документація 
Попередня заявка подається до 05 травня 2015 року на адресу: ін. 46001,      

м. Тернопіль, вул. С. Качали, З, ТОКЦТКСЕУМ (ГСК, роб. тел. 0 (352) 25-39-53, 
моб. тел. 0673505593 або на електронну адресу Центру: centr_tur@ukr.net або 
romek_romanyshyn@meta.ua. 

У мандатну комісію необхідно подати такі документи:  
- іменні заявки команд за встановленою формою;  
Документи які засвідчують особу, повинні надаватися виключно в 

оригіналі: 
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- паспорти учасників (на осіб, які молодше 16 років - свідоцтво про 
народження або проїзний документ дитини для виїзду закордон); 

-  для учасників які молодші 16 років учнівські квитки або довідки з 
фотокарткою, що відповідають віку учасника, завірені печаткою, що перекриває 
фото на 1/3 і підписом директора навчального закладу за поточний навчальний рік 
або проїзний документ дитини для виїзду закордон; 

-  страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддю, дійсні на 
час проведення змагань (у разі відсутності оформляється за місцем проведення 
заходу). Умови страхування повинні передбачати страховий захист від нещасних 
випадків, що сталися під час занять спортом.  

При відсутності будь-якого вищезгаданого документа учасники до 
змагань не допускаються. 

 
Х. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу  

Команди проживатимуть у польових умовах (наметах) і повинні мати 
необхідне спорядження та обладнання для організації польового табору, 
приготування їжі (автономне паливо, тару для автономного транспортування води, 
умови для зберігання продуктів, тару для сміття), що забезпечить збереження 
здоров’я і життя учасників змагань, охорону навколишнього середовища. 

   
 

Це Положення є офіційним викликом на змагання 
 

Оргкомітет 


