Положення
Про проведення змагань зі спортивного туризму в командному заліку на першість
факультету фізичної культури та спорту МНУ ім. В.О. Сухомлинського.
1 Мета та завдання змагань
1.1 Змагання проводяться з метою популяризації спортивного туризму як вид
спорту, та форми відпочинку серед студентської молоді.
1.2 Підвищення рівня технічної та тактичної майстерності учасників змагань .
1.3 Визначення найсильніших команд і спортсменів університету.
2 Керівництво проведенням змагань
2.1 Керівництво організацією змагань здійснює кафедрою фізичної культури та
спорту факультет туризму, та спортивним клубом МНУ ім. Сухомлинського.
2.2 Відповідальність за підготовку місць і безпосереднє проведення змагань
покладається на організаторів заходу і суддівську колегію.
2.3 Суддівська колегія: Головний суддя - доц.. Тіхоміров А.І.;
Судді – Усатюк Г.Ф., Козубенко О.С., Семерджан М.Г., Чумаченко О.Ю.
3 Місце проведення змагань та учасники
3.1 Змагання відбудуться на спортивному майданчику для туризму.
3.2 У змаганнях можуть брати участь студенти факультету фізичної культури та
спорту .
3.3 Склад команд – 3 юноки та 1 дівчина.
4 Дата проведення та програма змагань
4.1 Початок змагань 25 квітня о 11.00.
4.2 Змагання проводяться в особисто – командній залік. Учасники змагаються в
подолані смуги перешкод на швидкість.
4.3 Порядок проведення та етапи додаються.
5 Заявки
5.1 Заявки завірені лікарем подаються в спортивний клуб.
5.2 Без заявки учасники до змагань не допускаються.
6 Нагородження переможців
6.1 Переможці будуть визначені за найкращім часом в особистому заліку.
6.2 Команди переможці визначатимуться за загальним заліком учасників.
6.2 Учасники та команди змагань нагороджуються за 1- 3 місце.

Додаток №1
Порядок проведення туристичної естафети та етапи проходження.
Жеребкування команд: 10.30
Початок змагань: 11.00 - Здача рапорту головному суді капітанами команд.
Етапи змагань:
1 – Укладка рюкзака (палатка - спальник – килимок – рятувальна системи – мотузки
– карабіни – їжа – мінеральна вода)
2 – Перенос потерпілого (50м)
3 – Маятник .
4 – Переправа через річку в системі.
5 – Паралельна переправа з страховкою ( кожен має рукавички ).
6 – В’язання вузлів (на столі готові вузли треба назвати назву вузла ).
7 – Установа палатки ( поруч з палаткою встановити триногу та котел ).
Час зараховуються: На 1 етапі вмикається секундомір і вимикається після
закінчення проходження 7 етапу.
Судді на етапах: записують в протокол зауваження про що оповіщають учасників
та записують штрафні бали за не виконання елементів на етапі або не правильне
виконання того чи іншого етапу.
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