
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

 

28 вересня 2016 року                                                                                      № 227 

 

 

Про затвердження Положення  

про міські відкриті змагання  

учнівської молоді зі спортивного 

туризму 

 

 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про освіту“, „Про позашкільну освіту“, рішення четвертої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.12.2015 № 73 „Про 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району бюджетних установ (закладів освіти та спорту)“, з 

метою формування в учнівської молоді Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади національної свідомості, любові до рідної землі та 

свого народу, оздоровлення учнівської молоді та підвищення туристської 

майстерності учасників змагань з технічної і тактичної підготовки, 

розглянувши лист відділу освіти Пирятинської міської ради від 12.08.2016 

№289/08.1-18 з додатками, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Положення про міські відкриті змагання учнівської молоді 

зі спортивного туризму (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., відділ 

освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.), постійну комісію міської ради 

з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.). 

  

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 

до рішення чотирнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

28 вересня 2016 року № 227 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення міських відкритих змагань  

учнівської молоді зі спортивного туризму 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Міські відкриті змагання учнівської молоді зі спортивного туризму 

(далі – Змагання) проводяться відділом освіти Пирятинської міської ради 

спільно з Центром дитячої та юнацької творчості. 

1.2.  Основними завданнями Змагань є : 

формування в учнівської молоді національної свідомості, любові до 

рідної землі та свого народу;  

оздоровлення учнівської молоді; 

підвищення туристської майстерності учасників змагань з технічної  і 

тактичної підготовки;  

удосконалення вмінь та знань керівників та учасників команд з техніки  

безпеки проведення походів; 

визначення переможців серед команд шкіл Пирятинщини.  

 

ІІ. Керівництво та організація проведення Змагань 

 

2.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення Змагань здійснює 

відділ освіти Пирятинської міської ради. 

2.2. Для організації та проведення Змагань створюється оргкомітет, що  

затверджується наказом відділу освіти Пирятинської міської ради. 

2.3. Оргкомітет формує суддівську колегію та проводить семінар суддів. 

 

ІІІ. Учасники Змагань та умови їх проведення  

 

3.1. Змагання проводяться  щорічно в травні  на околиці с. Прихідьки. 

Дата проведення Змагань визначається окремим наказом відділу освіти 

Пирятинської міської ради. 

3.2. До участі в Змаганнях допускаються дві команди (старша і середня 

вікові групи) від загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та одна команда від 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.  

Склад кожної команди – не менше 8 спортсменів (з них 3 дівчини) та два 

керівники команди. 



         3.3. Для участі в Змаганнях у день заїзду (до 12 год.) команди подають в 

суддівську колегію слідуючі документи:  

іменна заявка за встановленою формою згідно з додатком; 

паспорт або свідоцтво про народження на кожного учасника Змагань; 

учнівський квиток або довідку з фотокарткою учня, завірені підписом 

директора та печаткою школи; 

копію наказу по школі; 

копію проведення цільового інструктажу з техніки безпеки.  

 

ІV. Програма проведення Змагань 

 

4.1. Змагання учнівської молоді зі спортивного туризму проводяться за 

наступними програмами: 

 спортивна; 

 конкурсна. 

4.2. Спортивна програма включає наступні види змагань: 

особисто-командні змагання з техніки пішохідного туризму зв’язки на 

дистанції „Смуга перешкод“; 

крос-похід; 

спортивне орієнтування. 

4.2.1. Для участі в особисто-командних змаганнях з техніки пішохідного 

туризму зв’язки на дистанції „Смуга перешкод“ команда повинна складатися з 

6 чоловік, в тому числі 2 дівчини. 

Команди стартують одночасно по два представники від команди (одна 

чоловіча, дві змішані).  

4.2.2. Для участі у крос-поході команда повинна складатися з 6 чоловік, з 

них 2 дівчини. 

Змагання проводяться згідно з діючими правилами змагань зі 

спортивного туризму.   

Перелік можливих технічних етапів та завдань: навісна переправа, 

крутопохила навісна  переправа, спуск та підйом по схилу спортивним 

способом, траверс схилу, спуск по вертикальних перилах, переправа через річку 

або яр по колоді, переправа по вірьовці з перилами, транспортування  

„потерпілого“, „маятник“, рух по купинах, рух по жердинах, орієнтування, 

в’язання  вузлів, залік з топографії, встановлення намету, подолання схилу за 

допомогою альпенштока. 

 Умови проходження етапів, їх остаточний перелік визначається 

суддівською колегією і оголошується не пізніше ніж за день до початку 

Змагань. 

4.2.3. Склад команди для участі у спортивному орієнтуванні – 6 чоловік 

(в тому числі 2 дівчини).  

Можливі види спортивного орієнтування: орієнтування  в заданому 

напрямку, за вибором, по маркірованій трасі, по лінії, орієнтування по легенді, 

визначення азимуту, визначення місця стояння, естафета. Остаточний вид 

спортивного орієнтування визначається суддівською колегією. 



4.3. Конкурсна програма складається з наступних конкурсів: 

туристська святкова композиція;  

туристсько-краєзнавча вікторина; 

конкурс на кращий туристський бівуак. 

4.3.1. Для участі у туристській святковій композиції кожна команда готує 

виступ до 15 хв. У композицію може включатися туристська пісня, народна 

пісня, танець, художнє слово та інше (за вибором учасників). 

При виступі враховується загальне враження, артистичність виконання, 

художній зміст програми, відповідність темі.  

Оцінювання проводиться за 20 -ти бальною системою. 

Сценарій туристської святкової композиції здається до 12 год. в 

суддівську колегію в день заїзду. 

4.3.2. Для підготовки до туристсько-краєзнавчої вікторини 

рекомендовано опрацювати наступні літературні видання: 

 „Буде Полтавщина – буде й Україна“ за редакцією М. Залудяка -  

Полтава: „Полтавський літератор“, 1997; 

 „Заповідна краса Полтавщини“ за редакцією Т.Андрієнка – Полтава: ІВА 

„Астрая“, 1996; 

 „Пам’ятники і архітектура Полтави“ за редакцією Є.Сазонова – Київ: 

„Мистецтво“,  1974; 

 „Полтавщина. Енциклопедичний довідник“ за редакцією А.Кудрицького 

– Київ: „Українська енциклопедія“, 1992; 

„Пирятин. Путівник“ за редакцією Г.Бажана – Харків: „Прапор“, 1988; 

 „Антологія краєзнавства Полтавщини“ за редакцією П.Матвієнко – 

Полтава: АСМІ, 2002. 

Питання вікторини розробляються оргкомітетом. 

Оцінювання результатів туристсько-краєзнавчої вікторини проводиться 

за 25-ти бальною системою. 

4.3.3. Конкурс на кращий туристський бівуак оцінюється за такими 

критеріями: 

 оформлення та святковість табору – до 3 балів,  

планування табору та постановка наметів – до 5 балів,  

чистота та порядок  в таборі – до 5 балів,  

зберігання взуття та одягу  - до 5 балів,  

зберігання харчових продуктів – до  5 балів,  

екологічний стан табору – до 5 балів.  

4.4. Переможець у конкурсній програмі визначається за найбільшою 

сумою балів у всіх конкурсах.  

  

     V. Визначення результатів Змагань та нагородження переможців 

  

5.1. Місця у спортивній та конкурсній програмі Змагань, а також у видах 

змагань та конкурсах визначаються в кожній віковій групі окремо.  

5.2. Загальнокомандний результат в особисто-командних змаганнях 

зв’язки з техніки пішохідного туризму визначається за найменшою сумою 



місць трьох зв'язок (місця визначаються окремо в чоловічих зв’язках і 

мішаних).    

  5.3. Місця на дистанції „Крос-похід“ визначаються за найменшою сумою 

штрафних балів, які команда отримала на технічних етапах та з орієнтування.  

Якщо команда на технічному етапі не вклалася в заданий час, отримує 

штраф за кожного учасника, що не пройшов даний етап та за залишене 

спорядження.   

На етапах орієнтування за кожний не відмічений контрольний пункт 

отримує штраф згідно діючих правил.  

Якщо на етапі орієнтування команда не відмітила жодного контрольного 

пункту, то вона посідає місце після команд, які мають повний залік.  

5.4. Загальнокомандний результат у конкурсній програмі визначається за 

найменшою  сумою місць, що посіла команда в окремих конкурсах.  

5.5. Результат команди у загальному заліку змагань визначається за 

найменшою сумою місць, що посіла команда у спортивній програмі і повному 

заліку в конкурсній програмі.   

Команди, які не брали участь в одному або декількох конкурсах, 

посідають місце після команд, що мають більш повний залік.  

У разі, якщо дві і більше команд наберуть однакову суму місць, перевага 

надається команді, що має кращий результат на дистанції „Крос-похід“.  

5.6. За порушення режиму та екологічного стану території команда може 

отримати штраф до 10 балів або зняття із Змагань. 

5.7. Переможці та призери Змагань нагороджуються грамотами відділу 

освіти та призами. 

 

VI. Фінансове забезпечення та висвітлення 

результатів Змагань 

 

6.1. Фінансування Змагань здійснюється відповідно до кошторису, 

затвердженого наказом відділу освіти Пирятинської міської ради. 

6.2. Витрати на проїзд до місця проведення Змагань та харчування 

учасників Змагань несуть відряджуючі організації. 

6.3. Результати проведення Змагань висвітлюються в місцевих засобах 

масової інформації. 

 

 

 

 

Секретар міської ради        Т.Г.Чайка 


