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РЕГЛАМЕНТ
проведення відкритих районних змагань з велосипедного туризму серед
учнівської молоді закладів загальної середньої освіти
1.Мета і завдання
Відкриті районні змагання з велосипедного туризму проводяться з
метою подальшого розвитку спортивного туризму як ефективного засобу
підвищення ролі фізичної культури в житті людини, формування здорового
способу життя школярів.
Завдання змагань: пропаганда і популяризація велосипедного туризму,
перевірка і підвищення рівня технічної і тактичної майстерності туристів,
виявлення найсильніших спортсменів для участі у змаганнях обласного рівня
та перспективного резерву для формування складу збірних команд області,
підвищення безпеки змагань і велосипедних спортивних походів.
2.Термін та місце проведення
Відкриті районні змагання проводяться в два етапи , І етап – лютий , ІІ
етап – березень. Місце проведення змагань: Золочівська ОТГ.
3.Керівництво проведення змагань
Загальне керівництво здійснює відділ освіти, молоді та спорту
Золочівської селищної ради. Безпосереднє проведення змагань покладається
на Головну суддівську колегію (далі ГСК).
4.Програма проведенням змагань
І і ІІ етапи змагань проводяться у приміщенні та на місцевості.
Команди виконують чотири завдання: завдання №1 – подолання у
спортивній залі комбінованої дистанції, складеної з елементів дистанцій
фігурного водіння велосипеда (ІІ клас) і тріалу (І клас), завдання №2 командна робота з елементами ралі: надання першої медичної допомоги,
знання правил дорожнього руху, в’язання вузлів, визначення азимуту, ремонт
велосипеда, завдання №3 - переправа по колоді, завдання №4 – командна

робота по складанню легенди за заданим маршрутом (по супутниковій карті
або схемі) на місцевості.
Відкриті районні змагання проводяться згідно з діючими Правилами
змагань з техніки велосипедного туризму та поправками оргкомітету
даних змагань щодо визначення результатів командного заліку.
Іменні заявки команд за встановленою формою, завірені відряджуючою
організацією та лікарською установою, подаються у мандатну комісію на
місці змагань. Команда повинна мати свідоцтва про народження
(паспорти) та учнівські квитки (довідки), страхові поліси.
Команда кожної
вікової групи повинна мати мінімум 2
велосипеди, 2 шоломи, медичну аптечку та ремонтний набір.
Обов’язкова наявність вантажу на задньому багажнику велосипеда
(згідно класу змагань)*. (* - ця умова може бути змінена!).
5.Учасники змагань
Змагання проводяться для вихованців гуртків велосипедного туризму
старшої (2002-2004 років народження) і молодшої вікових груп (2005-2007
років народження).Змагання відкриті також для команд інших районів
Харківської області, шкіл, ДЮСШ, клубів, позашкільних та інших
навчальних закладів освіти.
Склад команди у кожній віковій групі 4 чол. (не менше 1 дівчини).
6.Підведення підсумків та нагородження
Результат команди на завданні (крім завдання №4)визначається за
часом, затраченим на його виконання з урахуванням штрафного часу.
Команда, яка найшвидше виконала завдання, отримує максимальну
кількість балів, що дорівнює кількості команд-учасників. Завдання №4
оцінюється як залік.
Загальний результат (місце) команд на етапах І і ІІ визначається за
сумою балів, що отримала команда при виконанні завдань №1,2,3 за
умови отримання заліку у завданні №4. Команди, які не мають заліку на
завданні №4, посідають місця після команд, що мають залік.
Переможці та призери особистої першості нагороджуються
грамотами та медалями. Команди-переможці та призери нагороджуються
грамотами та кубками.
7.Фінансування
Витрати на організацію та проведення змагань - за рахунок коштів
Золочівської селищної ради. Витрати на проїзд команд до місця змагань та
харчування - за рахунок відряджуючих організацій.

