
 

УМОВИ 

проведення відкритих змагань з техніки велосипедного туризму 

учнівської молоді м. Києва 
 

1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації велосипедного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації   велосипедного туризму,  як одного з масових та доступних 

видів спорту; 

- розвиток якостей, необхідних   в екстремальних та похідних умовах; 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом; 

- визначення найсильніших спортсменів з велотуризму в м. Києві. 

 

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться 23 вересня 2018 року у м. Київ, зона відпочинку 

«Гідропарк».  

Час роботи мандатної комісії  9:30 – 10:30.  

Старт змагань: 

- старша, еліта та педагоги 11:00. 

- молодша та середня вікові групи 13:00 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють  КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

спільно з  Палацом творчості дітей та юнацтва Солом’янського району м. Києва, 

Федерацією спортивного туризму м. Києва та туристським клубом  „Время не ждёт”.  

Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (далі ГСК). 
 
  

 4. ПРОГРАМА ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться на дистанціях – фігурне водіння та тріал. Учасники 

допускаються  на дистанції  тільки при наявності шоломів та велосипедів з 

діаметром коліс не менше 26. 

   До участі у  змаганнях  допускаються  спортсмени  колективів закладів освіти, 

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

 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

 ПЕДАГОГИ  2000 р.н. і старші 

 

Змагання проводяться окремо серед юнаків та дівчат. 

Кількість учасників не обмежена. 

 

5. ЗАЯВКА 



Попередні заявки до участі подаються до 24:00  19.09.2018 р. електронною поштою: 

orgotdel21@ukr.net  

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

старту з 09:30 до 10:30.  

Всім учасникам обов’язкова заявка з візою шкільного лікаря та страховкою.  

Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 

виховання»:  Попередні заявки необхідно надати до 21:00 16.03.2018 on-line (google-

форма) за адресою : www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання»:   

www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 Результати на дистанціях визначаються за часом проходження всієї дистанції та 

штрафного часу.  

  Учасники, які посіли призові місця нагороджуються грамотами та призами 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» на кожній дистанції, у кожній віковій групі окремо.  

 

В залік «Кубку» вноситься результат за окремим протоколом, середній показник 

відносних результатів двох дистанцій. 

 

 

ВСІ УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові умови 

дистанції  «Фігурне водіння» 
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Програма змагань  Змагання проводяться на дистанції – фігурне водіння. 

Учасники допускаються на дистанцію  тільки при наявності захисних шоломів. 

Вимоги до велосипедів: колеса 26, 28, 29 дюймів; колісна база (відстань між осями 

колес)- не менше 1050 мм; справні гальма. 
          

 

„ФІГУРНЕ ВОДІННЯ ВЕЛОСИПЕДУ” 

 

1 Створ. На відстані 8 см один від одного встановлено два плоских предмети висотою не   

більше 15 см. Учасник повинен проїхати між ними, не зачепивши їх.  

 

 

 

2 Коло. Учасник заїжджає через розрив шириною 1 м, помічений  брусками, всередину 

кола  

діаметром 3 м, розвертається там і виїжджає крізь розрив назад. По розмітці кола   

встановлено обмежувачі у вигляді  брусків.  

 

  

 

 

3 Ворота. Учасник проїжджає крізь ворота шириною 0,9 м і висотою 1,2 м. Верхня    

перекладена воріт не закріплена і вільно лежить на стійках.  

 

 

 

 

 

4.Колія. Учасник проїжджає по колії довжиною 5 м і шириною 20 см, утвореною двома  

рядами обмежувачів через 0,5 м висотою 15 см.  

 

 

 

 

5 Кільце. На відстані 5 м одна від одної встановлено дві стійки з кронштейнами, які  

закріплені на висоті 1,5 м від землі. На одній зі стійок висить кільце (діаметром 20-30 см).  

Учасник знімає кільце однією рукою, береться цією рукою за руль перехоплює кільце і  

вішає його на кронштейні другої стійки іншою рукою.  

 

 

 

 

 

 

6 Вісімка. Фігуру утворюють два кола діаметром 3 м, що прилягають одне до одного.  

Учасник в'їздить у фігуру вздовж дотичної в розрив шириною 1 м, розвертається в 

першому  

колі, потім в другому в зворотному напрямку і виїжджає через другий розрив.  

 

 

  

 

 

7 Гойдалка. Учасник проїжджає по дошці (довжиною 2,5 м, шириною 20...30 см), яка  

     встановлена в центрі на опорі висотою 25 см і гойдається. Кінець дошки призначений для      

 



    заїзду, повинен опускатися вниз під дією власної ваги.  

 

 

 

 

8 Стоп-лінія. На землі розмічений квадрат, сторона якого дорівнює 1 м. На його дальшій  

стороні перпендикулярно напрямку руху розмічена білою фарбою лінія шириною 10 см,  

довжиною 1 м, яка є стоп-лінією.  

Учасник повинен зупинити велосипед так, щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-

лінією.  

Допускається дотик землі ногою в межах квадрату після зупинки велосипеду.  

 

 

 

 

 

 

     Молодший вік проходить етапи:      1,2,3,5,6,8 

    Середній вік проходить етапи:          1,2,3,4,5,6,8 

    Старший вік та еліта проходить етапи:        1,2,3,4,5,6,7,8. 

     Штрафи – згідно таблиці штафів Правил 

Переможець визначається за сумою часу подолання дистанції та штрафного часу. 

 

Додаткові умови дистанції 

 «ТРІАЛ» 

 

Змагання проводяться на дистанції довжиною 100-200м з природними та 

штучними перешкодами по вузькому коридору (1,5-2м), утвореному природними і 

штучними обмеженнями (стрічки між дерев або стійками, тощо). 

Дистанція долається по черзі. Штрафується кожен дотик ногою землі (1б), 

виїзд за обмеження і падіння учасника (велосипеду) – 3б. 

 

Перелік можливих перешкод: 

- вузький проїзд шириною до 1м; 

- крутий поворот під кутом 90-120 градусів; 

- проїзд по канаві (перетин канави); 

- переїзд через вал; 

- проїзд лабіринтом; 

- крутий підйом; 

- крутий спуск; 

- розворот у зворотній напрямок на обмеженій площі; 

- переїзд через водяну перешкоду, рівчак або яр; 

- заїзд на перешкоду типу «висока бровка» або «колода»; 

- заїзд або з’їзд з перешкоди типу «сходи». 
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проведення відкритих змагань з техніки водного туризму 

учнівської молоді м. Києва 
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1. МЕТА  

 Змагання проводяться з метою: 

- патріотичного, духовного, фізичного виховання підростаючого покоління; 

- популяризації спортивного туризму та здорового способу життя; 

- залучення молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- популяризації водного туризму, як одного з масових та доступних видів 

спорту; 

- розвиток якостей, необхідних для сумісних дій в екстремальних та похідних 

умовах 

- підвищення рівня тактичної і технічної туристської майстерності, обміну 

досвідом 

- підвищення рівня безпеки проведення водних туристських змагань та походів;   

- визначення найсильніших спортсменів та команд з водного туризму. 

 
 

2. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться 23 вересня 2018 року у м. Київ, зона відпочинку 

«Гідропарк».  

Час роботи мандатної комісії  9:30 – 10:30.  

Старт змагань: 

- молодша та середня вікові групи 11:00 

- старша, еліта та педагоги 13:00. 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАНЬ 

 Керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють  КПНЗ «Київський 

центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

спільно з  Палацом творчості дітей та юнацтва Солом’янського району м. Києва, 

Федерацією спортивного туризму м. Києва та туристським клубом  „Время не ждёт”.  

Безпосереднє проведення змагань здійснює Головна суддівська колегія (далі ГСК). 
 

4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно Правил змагань «Спортивний туризм», Умов, та 

додаткових умов змагань. 

У молодшій – проходження траси з воротами (до 3-х воріт) на катамаранах (3 

юнаки + 1 дівчина).  

У середній  віковій групі - проходження траси з воротами (до 5-ти воріт)  на 

катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина).  

У старшій віковій групі, групі «еліта» та «педагоги» - проходження дистанції 

слалому (до 10 воріт)  на катамаранах (3 юнаки + 1 дівчина).  

Жеребкування стартів проводиться після закінчення роботи мандатної комісії . 

Плавзасобами та рятувальними жилетами учасників забезпечує суддівська 

колегія.   

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
Вікові групи учасників змагань: 

 МОЛОДША вікова група  2006-2008 р.н.   

 СЕРЕДНЯ вікова група     2004-2005 р.н.   

 СТАРША вікова група       2002-2003 р.н.  

 ЕЛІТА     2000-2001 р.н. 

 ПЕДАГОГИ  2000 р.н. і старші 



До участі у змаганнях допускаються тільки учасники,  які вміють плавати.  

До участі у  змаганнях  допускаються  команди  колективів закладів освіти, спортивних та 

туристських клубів та ін..  

В технічних заявках, що подаються для участі у змаганнях, учасники власним підписом 

засвідчують своє вміння плавати  та знання правил техніки безпеки при проведенні змагань та 

походів з водного туризму.  

6. ЗАЯВКА 
Попередні заявки до участі подаються до 24:00  19.09.2018 р. електронною поштою: 

orgotdel21@ukr.net  

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

старту з 09:30 до 10:30.  

Всім учасникам обов’язкова заявка з візою лікаря та страховкою.  

Додаткову інформацію про проведення змагань буде опубліковано на сайті   

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання»:  www.uacenter.infо, 

https://www.facebook.com/uacenter.info,  

https://www.facebook.com/groups/1896767050592530/ 
 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

 Результати на дистанції визначаються за сумою часу проходження всієї дистанції та 

штрафного часу у кожній віковій групі окремо. 

Команди, які посіли призові місця в різних вікових групах  нагороджуються 

грамотами та призами КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання». 

 

 

ВСІ УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ ПОВИННІ БУТИ В КАСКАХ! 
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