
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відкриті змагання ХДУ 

з техніки пішохідного туризму  

з виду «ЗВ’ЯЗКИ» 

 

 

Мета та завдання: 

 пропаганда та популяризація туризму серед студентської молоді; 

 підвищення технічної та тактичної майстерності туристів; 

 виявлення сильніших спортсменів вузу; 

 профорієнтаційна робота з молоддю. 

Час та місце проведення: 25 листопада 2017 року спортивна зала №2 ХДУ, 

м. Херсон, вул. Університетська, 27. 

Керівництво змагань: загальне керівництво проведенням змагань здійснює 

спортивний клуб ХДУ і факультет фізичного виховання та спорту. Безпосереднє 

проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. 

Учасники змагань: до змагань допускаються студенти факультетів ХДУ, 

спортсмени позашкільних та навчальних закладів у групи: 

 «ЕЛІТА»; 

 «НОВАЧКИ»; 

 «МОЛОДША ГРУПА» (2005 р.н. та молодші). 

Склад команди (зв’язки): 2 особи. Кількість зв’язок від команди необмежена. 

Відповідальність за життя і безпеку спортсменів, а також технічну підготовку 

під час змагань несе керівник команди. 

Програма змагань: змагання проводяться на дистанції смуга перешкод «ЗВ’ЯЗКИ». 

В залежності від кількості учасників суддівська колегія залишає за собою право 

зміни часу проведення змагань. Час стартів груп, КЧ, ПКЧ буде оголошено до 22.11 

на сайті КСО «Суворовець». 

Підведення підсумків: результат зв’язки складається з часу проходження дистанції 

+ штрафний час. 

Заявки:  

Попередня заявка подається до 15 Листопада 2017 року (з кількістю зв’язок від 

команди) на електронну адресу meltirace@gmail.com, або за телефоном 0500863122. 

Іменна заявка (ПІП, дата народження, розряд, група, тренер, віза лікаря) подається 

до 23 листопада 2016 року. 

Нагородження: переможці та призери змагань нагороджуються грамотами 

спортивного клубу ХДУ. 

Фінансування змагань: всі витрати, пов’язані з організацією змагань, обладнанням 

дистанцій несе спортивний клуб ХДУ. 

Умови прийому команд: для подолання дистанцій команди повинні мати необхідне 

спорядження для організації страхування учасників та самонаведення. Перелік 

необхідного спорядження команда визначає самостійно. 

Стартовий внесок за участь у змаганнях – 10 грн з особи. Для студентів ХДУ та 

членів СК ХДУ участь у змаганнях безкоштовна. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ! 

Також запрошуємо Вас на змагання СК ХДУ з особистої техніки 03.03.2018. 
 

 


