
ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник Міністра  
молоді та спорту України
_______________ Матвій БІДНИЙ
"_____" ___________ 2021 р.

Регламент
проведення чемпіонату України зі спортивного 

туризму – автомототуризм, ІІІ ранг 

1. Цілі та завдання заходу
Чемпіонат України зі спортивного туризму – автомототуризм, ІІІ ранг

(далі – чемпіонат України) проводиться з метою:
залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в Україні;
підвищення рівня майстерності спортсменів.

2. Строки і місце проведення заходу
Чемпіонат України проводиться з 17 по 21 червня 2021 року на територіях 

Теплодарської та Чорноморської міських, Дальницької та Яськівської сільських 
територіальних громад Одеського району Одеської області.

3. Організація та керівництво проведенням заходу
Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді та 

спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерацією спортивного туризму 
України (далі – Федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 
України покладається на управління фізичної культури і спорту Одеської 
обласної державної адміністрації та суддівську колегію, склад якої 
рекомендований Федерацією і затверджується наказом Мінмолодьспорту.

Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів Набокова Наталя Борисівна.

4. Учасники заходу
До участі у змаганнях допускаються команди АР Крим, областей, міст 

Києва і Севастополя. Кількість команд від території не обмежена.
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Змагання проводяться серед екіпажів за класами засобів пересування. Клас 
автомобілі: позашляхові, окремо в кожній з категорій "ТР-0", "ТР-1", "ТР-2", 
"ТР-3"  (відповідно до "Вимог технічного допуску автомобілів"). Клас 
квадроцикли: окремо в кожному підкласі "ATV", "UTV".

Склад команди: основний екіпаж (водій і штурман, незалежно від
статі) – 2 спортсмени, запасний учасник – 1 спортсмен. Від території до змагань 
залучаються представник екіпажу (тренер) – 1 особа (може бути учасником), 
суддя – 1 особа (не нижче 2 суддівської категорії). 

Вікова категорія учасників змагань: дорослі 18 років і старше. 
Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): 
на дистанціях V класу – не нижче І розряду;
на дистанціях ІV класу – не нижче ІІ розряду;
на дистанціях ІІІ класу – не нижче ІІІ розряду.

5. Характер заходу 
Змагання особисті проводяться відповідно до Правил спортивних змагань 

зі спортивного туризму (далі – Правила) на дистанціях: 
коротка дистанція: Тріал; 
довга дистанція: GPS орієнтування.
Змагання автомобілів категорії "ТР-3", "ТР-2" проводяться на дистанціях  

V класу; автомобілів категорії "ТР-1" – на дистанціях ІV класу; автомобілів 
категорії "ТР-0" та квадроциклів підкласу "ATV", "UTV" на дистанціях            
ІІІ класу. 

6. Програма проведення змагань
Змагання проводяться за умови дотримання карантинних норм, а також 

інших вимог законодавства в частині запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
з урахуванням фактичних обставин щодо епідемічної ситуації та зонування на 
дату проведення змагань, і відповідно до вимог щодо одночасного перебування 
учасників (спортсменів, тренерів, суддів) у спортивній споруді (місці 
проведення змагань).

Проведення змагань відбувається без глядачів за умови дотримання 
учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників.
17 червня 
08.00 – 14.00
14.00 – 15.00

заїзд учасників, робота комісії з допуску; 
урочисте відкриття змагань;

15.00 – 20.00
20.00 – 21.00

розміщення учасників та суддів, підготовка дистанцій;
нарада головної суддівської колегії з представниками екіпажів, 
жеребкування;

18 червня 
09.00 – 13.00
13.00 – 16.00 

змагання на довгій дистанції, перший етап;
технічна профілактика;
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16.00 – 24.00 змагання на довгій дистанції, другий етап;
19 червня 
00.00 – 01.00
09.00 – 20.00

змагання на довгій дистанції, другий етап;
змагання на короткій дистанції;

20 червня 
07.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 19.00

змагання на довгій дистанції, третій етап;
технічна профілактика;
змагання на довгій дистанції, четвертий етап;

21 червня 
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 18.00

підведення підсумків змагань; 
нагородження переможців, урочисте закриття змагань;
від’їзд учасників, демонтаж дистанцій.

Наведена програма може бути скоригована рішенням головної суддівської 
колегії в залежності від метеорологічних та інших умов під час проведення 
змагань.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів", 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", 
постанови Головного державного санітарного лікаря України                             
від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час 
проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19)" та згодою управління фізичної культури
і спорту Одеської обласної державної адміністрації на проведення чемпіонату 
України.

Відповідальність за якість, підготовку та безпечне використання 
транспортного засобу, забезпечення пожежної безпеки, підготовку спортсменів 
і дотримання ними вимог правил безпеки під час змагань, несуть представник 
екіпажу та самі спортсмени.

8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Особистий результат екіпажу на довгій дистанції визначається сумою 

очок, отриманих за взяті контрольні пункти (КП). При рівності суми, перевага 
надається екіпажу, що взяв більше КП, при рівності кількості взятих КП вище 
місце посідає екіпаж, який витратив на взяття КП менше часу.

Особистий результат екіпажу на короткій дистанції визначається сумою 
очок, отриманих за подолання локальних перешкод (етапів). При рівності суми, 
вище місце посідає екіпаж, який витратив на подолання локальних перешкод 
(етапів) менше часу.
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Місця екіпажів в загальному заліку визначаються окремо в кожному класі 
та категорії засобів пересування за сумою місць, зайнятих екіпажами на 
короткій та довгій дистанціях змагань. При рівності суми місць вище місце 
посідає екіпаж з кращим результатом на довгій дистанції. 

Екіпажі, які посіли 1, 2, 3 місця на кожній з дистанцій в кожному класі та 
категорії засобів пересування, нагороджуються дипломами, а спортсмени 
дипломами та медалями Федерації відповідних ступенів. 

Екіпажі, які посіли 1, 2, 3 місця у загальному заліку в кожному класі та 
категорії засобів пересування, нагороджуються дипломами, а спортсмени 
дипломами та медалями Федерації відповідних ступенів.

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України (проїзд, добові, 

харчування суддів) здійснюються за рахунок коштів державного бюджету 
передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік
у межах затвердженого кошторису, а також за рахунок позабюджетних коштів, 
залучених Федерацією, використання яких не суперечить чинному 
законодавству України.

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються всі витрати з участі 
спортсменів та тренерів у змаганнях: оплата проїзду та добових під час проїзду 
учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення 
змагань, харчування та проживання.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у заході
Попередні заявки на участь у чемпіонаті України надсилаються не пізніше 

ніж за 6 днів до початку змагань на електронну адресу: 
lana.swingout@gmail.com. Додаткова інформація за телефоном: 066-251-55-76. 

Для участі у змаганнях до комісії з допуску в день приїзду подаються: 
іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівника структурного 
підрозділу з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей, міст Києва 
і Севастополя, лікарем, паспорти, кваліфікаційні книжки, страхові поліси дійсні 
на термін проведення змагань та довідки з результатами експрес-тестування на 
визначення антигену до вірусу COVID – 19, на офіційному бланку завіреному 
печаткою.

Умови договору страхування мають передбачати участь у спортивних 
змаганнях.

До участі у змаганнях допускаються учасники, які підтвердили
в установлений термін свою участь.

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, іменні заявки 
надсилаються  протягом  5-ти  календарних  днів  листом  від  Федерації                    
у паперовому вигляді до Мінмолодьспорту за адресою: вул. Еспланадна, 42, 
01601, м . К и ї в , У к р а ї н а , а б о  в  е л е к т р о н н о м у  в и г л я д і  н а  е -mail: 
correspond@msms.gov.ua.

mailto:correspond@msms.gov.ua
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Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, регіонів та 
призові місця учасників надається Федерацією до Мінмолодьспорту у день 
з а к і н ч е н н я  з м а г а н ь  ( н е  п і з н і ш е  8:00 н а с т у п н о г о  д н я ) н а  e-mail: 
chervotoka4@gmail.com та laver@sport.gov.ua. 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Начальник відділу масового спорту                                    Артем ОРІШЕВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО
Віцепрезидентка Федерації
спортивного туризму України

_______________ Надія СИЧОВА 

"_____"                        2021 р.
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