МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від 15.09.2015 № 3/3-9-650-15
На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних та Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Кубку України
серед юніорів з пішохідного туризму
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на II півріччя 2015 року за основними напрямами
позашкільної освіти, затвердженого наказом МОН від 06.04.2015 № 400, з 15 до 18
жовтня 2015 року у м. Ужгород Закарпатської області відбудеться Кубок України серед
юніорів з пішохідного туризму – Відкритий Чемпіонат Закарпатської області серед
юніорів з пішохідного туризму «Осінні старти-2015», присвячені Дню захисника
України (умови додаються).
Змагання проводяться Українським державним центром туризму і краєзнавства
учнівської молоді спільно з департаментом освіти і науки, молоді та спорту
Закарпатської обласної держадміністрації і Закарпатським центром туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
До участі в Кубку запрошуються команди і та команди навчальних закладів
областей, міста Києва, Українського державного центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді, Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та станцій юних
туристів Закарпатської області.
Склад команди: 11 осіб (8 учасників, з них не менше двох дівчат, 1 тренер, 1
представник, 1 суддя). Витрати на відрядження команд здійснюються за рахунок
організації, що відряджає.
Заїзд учасників – 15 жовтня 2015 року до 16 год. за адресою: Закарпатська область,
м.
Ужгород,
вул.
Висока,
8,
Закарпатський
центр
туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту.
Від’їзд учасників – 18 жовтня 2015 року після 15 години з м. Ужгород.
Підтвердження про участь у Кубку необхідно подати до 5 жовтня 2015 року за
телефоном в Ужгороді: (031) 223-25-69, 223-41-45 або на електронну адресу
zakcentour@gmail.com.
Додаткова інформація − за телефонами у м. Києві (044) 238-06-59 (Чемерис Галина
Романівна) та у м. Ужгороді − (031) 223-25-69, 223-41-45 (Ляхович Юрій Юрійович).
Додаток: на 3 арк.
Заступник директора департаменту
Середницька А.Д. .481-32-51, Савченко Н.В. 531-19-98

В. О. Карбишева

Додаток
до листа Департаменту
професійно-технічної освіти
Міністерства освіти
і науки України
від 15.09.2015 № 3/3-9-650-15
Умови проведення
Кубку України серед юніорів з пішохідного туризму
– Відкритого Чемпіонату Закарпатської області
серед юніорів з пішохідного туризму «Осінні старти-2015»,
присвячені Дню захисника України
1. Мета Кубку
Кубок України серед юніорів з пішохідного туризму – Відкритий Чемпіонат
Закарпатської області серед юнаків з пішохідного туризму «Осінні старти-2015»
(далі – Кубок) проводиться відповідно до Положення про Кубки України з видів
спортивного туризму серед юнаків та юніорів, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 28.05.2013 № 615, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 956/23488 з метою популяризації
занять учнівської молоді спортивним туризмом, пропаганди різноманітних форм і
засобів здорового способу життя.
Основними завданнями є:
- патріотичне виховання дітей, їх підготовка до захисту Вітчизни;
- підвищення рівня туристсько-спортивної майстерності юних туристів
України;
- обмін досвідом підготовки команд до змагань різного рівня складності;
- визначення найсильніших команд та окремих туристів-спортсменів.
2. Керівництво Кубком
Загальне керівництво підготовкою Кубку здійснюють Український
державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та департамент освіти
і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної держадміністрації.
Безпосередня відповідальність за підготовку та проведення заходу
покладається на Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді, Головну суддівську колегію (далі − ГСК) Кубку, склад якої
затверджується Закарпатським центром туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді за погодженням з Українським державним центром туризму і
краєзнавства учнівської молоді.
Співорганізатором є Управління молоді і спорту Закарпатської
облдержадміністрації.
3. Місце та час проведення Кубку
Кубок проводиться 15-18 жовтня 2015 року в м. Ужгород Закарпатської
області.

4. Учасники Кубку
До участі у Кубку допускаються юніори 1998 - 2000 років народження.
До складу команди входять 11 осіб: 8 учасників, 1 тренер, 1 представник та 1
суддя від команди.
Допуск учасників до змагань здійснюється згідно Правил змагань зі
спортивного туризму, затверджених 24.04.2008 р. Міністерством України у
справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Правила) відповідно до класу дистанцій.
Відповідальність за життя та здоров’я учасників покладається на тренера та
представника команди.
5. Програма Кубку
До програми Кубку включені змагання на дистанціях ІІІ класу:
«Крос-похід» (командні змагання);
«Смуга перешкод» (командні змагання);
«Смуга перешкод» (змагання зв’язок).
Склад команди на дистанціях «Крос-похід» (командні змагання) , «Смуга
перешкод» (командні змагання) – 6 осіб, з них не менше двох дівчат.
6. Документація та строки її подання
У день заїзду до 18 год. керівник команди подає до мандатної комісії такі
документи:
іменну заявку команди, завірену організацією, яка направляє команду, а
також лікарсько-фізкультурним диспансером (за формою, передбаченою
Правилами змагань зі спортивного туризму, додаток 8 до п.3.5.3);
паспорти учасників, яким на час відкриття Кубку виповнилося 16 років (на
молодших осіб – свідоцтво про народження, проїзний документ дитини або
паспорт громадянина України для виїзду за кордон);
для учасників, які не мають паспортів або проїзних документів дитини –
завірені учнівські квитки або довідки загальноосвітніх навчальних закладів за
2015/2016 навчальний рік з фотографією або студентські квитки;
кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про присвоєння
спортивного розряду;
страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддів, дійсні на час
проведення Кубку. Умови страхування повинні передбачати страхові виплати в
разі настання нещасних випадків під час занять спортом, участі в змаганнях;
санітарні книжки представника команди, тренера та судді;
медичні довідки про стан санітарно-епідеміологічного оточення на кожного
учасника.
7. Умови прийому та розміщення команд
Команди розміщуються в стаціонарних або польових умовах у м. Ужгород
(додаткова інформація про умови розміщення буде повідомлена командам, що
підтвердять свою участь у Кубку). Команди повинні мати особисте та командне
спорядження для проходження дистанцій, що забезпечує безпеку учасників
(зблоковані туристські системи (індивідуальні страхувальні системи), вуса
самостраховки, карабіни, гальмівні пристрої, каски, рукавиці, спортивну форму,
мотузки для подолання етапів самонаведення) та для проживання відповідно до
обраних умов.

8. Підведення результатів Кубку
Підведення підсумків на окремих дистанціях згідно діючих Правил.
У загальнокомандному заліку переможці визначаються за сумою місць, що
посіла команда в трьох видах програми. У разі, якщо дві або більше команд
наберуть однакову суму місць, перевага надається команді, що має кращий
результат на дистанції "Крос-похід".
9. Нагородження переможців
Команди, що посіли I – III місця в загальнокомандному заліку та в окремих
видах програми Кубку, нагороджуються дипломами Українського державного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
Тренери команд, що посіли I – III місця в загальнокомандному заліку Кубку,
нагороджуються дипломами Українського державного центру туризму і
краєзнавства учнівської молоді.
10. Фінансування
Витрати на організацію і проведення Кубку України здійснюються за
рахунок коштів Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді та залучених коштів.
Витрати команд на участь у змаганнях (харчування, проїзд, проживання
тощо) здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

