
             "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Президент   федерації   спортивного 
туризму України 
                                     

_________________Матвієнко  А.С.


 " 28  "       березня         2005 р
                 "ЗАТВЕРДЖ УЮ"  
                                
      Голова  Комітету з фізичного     виховання  та спорту     Міністерства освіти і науки України                                                     

           _______________Операйло С.І.                                   
                                                                                                                                                                

" 28  "       березня         2005 р


                                                                            

 П О Л О Ж Е Н Н Я
                      ПРО ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД ВИЩИХ                                                                       НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  З  ТЕХНІКИ  СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ, 
                    ПРИСВЯЧЕНИЙ  ВСЕСВІТНЬОМУ  ДНЮ  ТУРИЗМУ
                                      
                                               1. МЕТА  І  ЗАВДАННЯ
     Чемпіонат України-2005 з техніки спортивного туризму проводиться серед вищих навчальних закладів (ВНЗ) І-ІV рівнів акредитації (далі - Чемпіонат, змагання). Чемпіонат присвячується Всесвітньому Дню туризму (27 вересня) і проводиться у відповідності до наказу  Державного комітету  України з питань фізичної  культури і спорту  за  №1986 від 01.08.03  "Про стимулювання розвитку спортивного туризму" та Договору про співробітництво між Міністерством освіти і науки України (МОНУ)  та Федерацією спортивного туризму України (ФСТУ) від 16.08.2004 року.
     Мета Чемпіонату - подальше втілення у повсякденне життя населення України спортивного туризму, який має велике прикладне значення у справі формування активної життєвої позиції особистості як потужний фактор розвитку патріотичних, морально-вольових та фізичних якостей , особливо серед підростаючого покоління, якою є учнівська та студентська молодьУкраїни.
     Завдання Чемпіонату України - сприяти подальшому розвитку спортивного туризму і вихованню у молоді любові до своєї держави, проводити пропаганду здорового способу життя, визначити і розвинути знання, вміння та навички виживання в складних природних умовах, сприяти охороні навколишнього середовища, підготовці студентської молоді до служби у Збройних Силах України , визначити рівень спортивної майстерності туристів, а також підвищити кваліфікацію  суддів зі спортивного туризму.
                        
  2.КЕРІВНИЦТВО  ПРОВЕДЕННЯМ  ЗМАГАНЬ
     Загальне керівництво підготовкою та проведенням Чемпіонату України з техніки спортивного туризму  (ТСТ) здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України (далі - Комітет ФВС МОНУ).
     Проведення змагань покладається на Головну суддівську колегію, яка формується Федерацією спортивного туризму України і затверджується Комітетом ФВС МОНУ.
     Безпосередня підготовка та відповідальність за проведення змагань Чемпіонату покладається на Кримське республіканське управління з фізичного виховання та спорту Комітету ФВС МОН України таФедерацію спортивного туризму Автономної Республіки Крим.
                    
    3. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
 Чемпіонат України з техніки спортивного туризму серед ВНЗ проводяться   з  26.09  (день заїзду) до 01.10.04 року  (закриття та роз'їзд). 
Місце проведення змагань в АР Крим в передмісті Сімферополя, на традиційному полігоні  туристських змагань - у районі гори Таш-Джарган.
   Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом №5 до кінцевої зупинки Слобода і далі у сторону с.Партизани біля 6 км (див. схему) до наметового табору під гороюТаш-Джарган.
                                      
                  4.УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ
    У Чемпіонаті беруть участь збірні команди від обласних (міських, районних)  управлінь (відділів) освіти і науки України, складені з представників окремих ВНЗ, або окремі команди ВНЗ (по одній команді),  незалежно від форм власності.
      До участі у  змаганнях допускаються студенти (курсанти), викладачі, аспіранти та колишні випускники ВНЗ (не більше 2 років після закінчення ВНЗ). 
      До участі у змаганнях з дистанціями ІІ класу з пішохідного та з велотуризму допускаються  спортсмени не нижче 3-го розряду зі спортивного туризму, а для  дистанції 
І-го класу з водного туризму -  з досвідом некатегорійних походів.
      Вік учасників змагань для всіх ВНЗ : 17 - 28 років.
      Кількісний склад команди - не менше 12 осіб, у тому числі:
- пішохідний туризм - 4 особи, у т. ч. не менше одного учасника жіночої статі,
- велосипедний туризм - 2 особи, незалежно від статі, 
- водний туризм - 2 особи, незалежно від статі,
- судді - 3 особи (не менше ніж по одному судді у кожному виді туризму),
- тренер - 1  і  представник -1  (можливо суміщення: " тренер-представник"),
-у конкурсній програмі  учасники можуть складатися з числа спортсменів з видів туризму, представників (тренерів) або суддів  від команд.

                                                   5. ПРОГРАМА  ЗМАГАНЬ
  Змагання Чемпіонату проводяться  по спортивній та конкурсній програмам. 
  Спортивна програма проводиться у відповідності до діючих "Правил змагань зі спортивного туризму", погоджених з Держкомспортом України та затверджених ФСТУ у 2001 році.
     Спортивна програма складається  із змагань по техніці: 
- пішохідного туризму  - смуга перешкод, "рятувальні роботи" і крос-похід. При необхідності, ГСК проводить попередні  класифікаційні змагання для розділення команд на групи  "А" і "Б".
   Необхідне  особисте та групове спорядження:  страхуючі системи з блокіровками,  каски,  карабіни (не менше 5 шт на кожного), страхувальне спорядження, основні (60м+40м), допоміжні (2х30м) та +50м суддівської (на період змагань) вірьовки, медаптечка.
- велосипедного туризму -  фігурне водіння ,  тріал,  велокрос та велоралі  (всі дистанції
   долаються з вантажем на задньому багажнику).
   Необхідне спорядження: 2 велосипеди, велошоломи або каски, лічильники відстані і часу, ремнабір, компас, медаптечка.
- водного туризму -  коротка дистанція (дві залікові спроби)  на 2-місній  розбірній  байдарці з м'якою оболонкою  (розміри не менше : 4,5 м у довжину  та  0,75м у  ширину).
   Необхідне спорядження: байдарка з веслами - 1 комплект, спасжилети - 2 шт.
     Конкурсна програма складається з конкурсів: 
 командних - таборів та туристської самодіяльності,
 особистих -  саморобок туристського спорябження та фотографій на туристсько-спортивну тематику (3 шт. розміром 13х18, які залишаються у організаторів Чемпіонату).
    
     Програма Чемпіонату :
26 вересня - день заїзду команд, робота мандатної комісії (до 19 години), нарада ГСК з представниками команд (кожного дня о 19 годині),
27 вересня - відкриття Чемпіонату (о 9 год.), змагання зі спортивної програми (з 10 год.), конкурсна програма - з 18 години.
28-30 вересня - змагання зі спортивної програми (з 9 год.), конкурсна програма - з16 години.
1 жовтня - урочисте нагородження переможців та призерів, закриття Чемпіонату, роз'їзд команд.
                 


                                     


  6. ВИЗНАЧЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ
      Командні та особисті результати визначаються на окремих дистанціях (у часовому вимірюванні). Саме ці результати враховуються при присвоєнні спортивних розрядів.
      Крім цього, командні результати визначаються у комплексному заліку з кожного виду туризму (сума зайнятих  місць на окремих дистанціях). 
       У загальному заліку Чемпіонату команди-переможці визначаються за сумою  зайнятих місць у  комплексному  заліку  з  окремих  видів  туризму.
      Результати команд у змаганнях з техніки пішохідного туризму визначаються за сумою місць на смузі перешкод, крос-поході та "рятувальних роботах". При рівності цього показника перевага віддається команді з кращим результатом у крос-поході.
       Результати команд у змаганнях з техніки велотуризму визначається за сумою місць на 4-х дистанціях. При рівності цього показника перевага віддається велоралі.
       Результати команд з техніки водного туризму визначаються за кращим результатом суми часу 2-х   спроб на короткій дистанції. 
       При рівності результату команд у загальному заліку Чемпіонату перевага віддається команді з кращим результатом у пішохідному туризмі.        
       У конкурсній програмі (тільки для призерів)  командні результати визначаються у туристській самодіяльності та у конкурсі таборів, а особисті - у фотоконкурсі та конкурсі саморобок.
                         
                                7. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ
     Спортсмени, які  стали переможцями  і  призерами  у складі команд  на кожній  дистанції,
 а також на окремих дистанціях особистої першості, нагороджуються дипломами (грамотами) Комітету ФВС МОН України. 
       Спортсмени, які стали переможцями і призерами у комплексному заліку з кожного виду туризму нагороджуються медалями, пам'ятними подарунками та дипломами (грамотами) відповідних ступенів Комітету ФВС МОН України.
       Аналогічно, але без медалей, нагороджуються переможці особистої першості у конкурсній програмі.
       Команди, що стали переможцями і призерами на кожній дистанції, у комплексному заліку з видів туризму та у командних видах конкурсної програми, нагороджуються вимпелами та дипломами відповідних ступенів Комітету ФВС МОН України.
       Команди-переможці і призери у загальному заліку Чемпіонату нагороджуються пам'ятними призами, дипломами відповідних ступенів та вимпелами Комітету ФВС МОН України.                            
                             
                                                 8. ФІНАНСОВІ  УМОВИ
     Всі витрати, що пов'язані з відрядженням та участю делегацій (команд) у Чемпіонаті України (проїзд, перевезення вантажу, харчування, технічне укомплектування, медична страховка учасників на період змагань) несуть організації, що їх відряджають.
     Комітет ФВС МОН України несе витрати по організації змагань, по забезпеченню суддів (проїзд і харчування), нагородженню переможців і призерів (у відповідності до затвердженого кошторису).
     Витрати по забезпеченню дистанцій змагань суддівським спорядженням, по підготовці суддів, проведенню суддівського семінару, по розробці суддівської документації - забезпечує Федерація спортивного туризму України та ФСТ АРК. 

.
                                                 9. ПОДАЧА  ЗАЯВОК
    Попередні заявки подаються у Федерацію спортивного туризму України до 1 червня 2005 року по факсу (8-044) 531-90-28 або письмово: Україна, 01001, Київ-1, п/c №497, ФСТУ. Можлива переписка по єлектронній пошті: e-mail: fstu@optima.com.ua 
   
  Іменна заявка команди ( за наведеним нижче зразком), завірена лікарем, медичним закладом, ВНЗ та відповідним управлінням освіти,  подається до мандатної комісії на місці  проведення  змагань:


  КОМІТЕТ  з ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ  ТА СПОРТУ  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ                       
                                                         
 З А Я В К А                                    
     команди _________________________________________________________________
     на участь в змаганнях Чемпіонату України з техніки спортивного туризму серед ВНЗ І-ІV
 рівнів акредитації, присвячених Всесвітньому Дню туризму 

м. Сімферополь                                                                                                 26.09 - 1.10.2005 року
    
№ з/п
                                                         Прізвище, ім"я  та по батькові


Рік народж.
Стать
      
Розряд з туризму
Віза лікаря







Представник _________________________________________________________________
                                                            (прізвище,  ім"я  та  по  батькові,  підпис) 
Тренер ______________________________________________________________________
                                                            (прізвище,  ім"я  та  по батькові, підпис)
Капітан ______________________________________________________________________
                                                             (прізвище,  ініціали,  підпис)
Судді від команди _____________________________________________________________
                                                              (прізвище,  ім"я  та  по батькові)

Допущено до змагань ________________________________ осіб
М.П. мед.закладу                                   лікар _________________________________
                                                                               (прізвище,  ініціали,  підпис,  особиста  печатка)

 Президент (голова) федерації (комісії, секції) ________________________________(підпис)


М.П.  ВНЗ,  підпис керівника                                   М.П.  управління освіти,  підпис керівника  
     "----"--------------2005 року                                                          "----"--------------2005 року



  Разом з іменною заявкою до мандатної комісії подаються такі документи:
- класифікаційні книжки спортсменів,
- страхові поліси від нещасних випадків, дійсні на час змагань,
- паспорти ( військові квитки) учасників.

      За довідками  звертатися :Комітет ФВС МОН України - (044) 216-49-61, 216-62-83
                                                  Федерація   спортивного туризму України -(044)  531-90-28   

        


    ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ                        
  
         

