
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого змагання з дисципліни скітур 

«SKITOUR  RACE» на приз «Полянскі 21» 

 

Організатор: 

ГК «ПОЛЯНСКІ» 

Місце проведення: 

ГК «ПОЛЯНСКІ» 

Проживання 

Учасники змагань самостійно бронюють та оплачують проживання поруч з містом змагань. 

Організатори  бронюють житло поруч з містом змагань. Звертатися за допомогою у вітділ 

бронювання: +380673460556. 

Мета і завдання  

Змагання проводяться з метою: 

- розвитку скітурного спорту в Україні  

- залучення нових людей до скітур-руху в Україні 

- пропаганда скітуру в Україні; 

Термін і місце проведення змагань. 

змагання проводяться 14 лютого 2021 року 

Місце проведення Закарпатська обл. с. Поляна, ГК «ПОЛЯНСКІ». 

Керівництво проведення змагань. 

Загальне керівництво та контроль за підготовкою і проведенням змагань здійснюється 

керівництвом  ГК «ПОЛЯНСКІ». 

Безпосереднє керівництво змаганнями доручається головній суддівській колегії. 

Відповідальність за підготовку місць проведення змагань покладається на адміністрацію ГК 

«ПОЛЯНСКІ». 

Учасники змагань 

У змаганнях беруть участь  - 

- Змагання особисті  

- Будь-хто старше 18 років може прийняти участь у змаганнях.  



- Вікових груп не має, 2 категорії. Категорія 1 чоловіки, категорія 2 жінки, при наявності більше 10 

учасниць — окремий жіночий залік. (загальна кількість учасників не більш 100 осіб), у такому 

випадку призовий фонд розподіляється на дві рівні частини кожній категорії. 

- Учасники повинні мати медичну спортивну страховку 

Програма змагань. 

У рамках змагань проводиться три безкоштовних скітурних прогулянки, з двома гідами. На 

маршрут учасники мають виходити в парах, обов'язково з собою мати необхідний комплект 

спорядження (список буде доданий ниже у коментах). Реестрація на скітур маршрути  за 

посиланням http://bit.ly/polianski_skitour. 

12-14.02.2021 р.- приїзд учасників, розміщення в готелях. 

12.02.2021 9.00 Скітур прогулянка на г. Пікуй (по бажанню), старт паркінг готель Катерина с. 

Поляна 

Pikuj.gpx 

12.02.2021  Скітур прогулянка на 2 дні г. Пікуй. – г. Гостра – с. Люта (ночівля) – г. Полонина Руна – 

Водоспад Воєводино. (по бажанню), с. Білосовиця. 9.00 

Пикуй – Гостра - Руна GPX 

13.02.2021  7.00 Скітур прогулянка водоспад Воєводино - г. Полонина – с. Лумшори купання в 

чанах. - (по бажанню), паркінг готель Катерина с. Поляна 

Runa.gpx 

20:00 засідання суддівської колегії, мандатна комісія, видача стартових номерів, готель Катерина. 

14.02.2021 

9:00 старт змагань ГК «ПОЛЯНСКІ» 

Змагання проводиться по олімпійській системі. Старт починається з відбіркового забігу, далі 1/8, 
1/4, 1/2, фінал.  
Призовий фонд 10 000. У рамках змагань тест скітур спорядження Fischer. 
 
Змагання. 

Учасники стартують від першого витягау ГК Катерина попарно, дистанція 600 метрів, перепад 

висоти 100 метрів, на першому проміжному пункті учасники знімають камуса та спускаються вниз 

по розміченому маршруту. На другому проміжному пункті учасники надягають камуса та 

підіймаються до  третього проміжного пункту, далі спуск до фінішного створу. 

Перемагає в парі той хто перетне лінію фінішу перший, та переходить в наступний тур, де 

змагається з переможцем іншої пари. 

Переможець змагань той хто переміг всі етапи.  

Пари визначаються після вітбіркового забігу,  

https://drive.google.com/file/d/1HsW1afQNkluaj2fsRZNBYVoOBmv4O96p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTbYZdHtvGL30_3PLpmHIElAW9Poo9PG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Eh6Cq3PK_Xz1Plzxgb2C4EDwuJ3bMGZ/view?usp=sharing


 

12.00 нагородження. 

 

Нагородження переможців  

Грошові премії 

I – 5000 грн 

II – 3000 грн 

III – 2000 грн 

Порядок і термін подання заявок. 

Реєстрація проводиться не пізніше 3 днів до початку змагань. 

Оплата участі у змаганнях проводиться не пізніше 3 днів до початку змагань. 

До змагань допускаються учасники, які обов'язково мають захисний шолом. 

Умови прийому учасників та фінансування 

Стартовий внесок - 500 грн. з особи. 

Транспорт до місця скітур прогулянок та зворотньо за рахунок ГК «ПОЛЯНСКІ». 

Придбання нагород за рахунок стартових внесків та ГК «ПОЛЯНСКІ». 

Спорядження 

На змаганнях дозволяється використовувати будь-які комбінації скітурових, гірських чи 

туристичних лиж із металевим рантом. Використання бігових лиж заборонено. 

Безпека під час проведення змагань. 

У відповідності 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 заходів та культурно-видовищних заходів». Підготовка спортивних споруд 

покладається на їх власників. Власник спортивної споруди не менш ніж за чотири години до 

початку спортивних змагань зобов’язаний подати до робочої комісії АКТ про готовність до 

проведення змагань. Не виконання вимог передбачених цим пунктом, що стало причиною 

виникнення надзвичайних обставин під час змагань тягне за собою відповідальність. 

Учасники змагань несуть особисту відповідальність за своє життя, здоров’я та безпеку. 

Медичне забезпечення змагань 

У відповідності до «Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що 

затверджено наказом Міністерства Охорони здоров’я України від 27.10.2008 №614, медичне 

забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної 

медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами, незалежно від їх відомчого 



підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів 

загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини на змаганнях обов’язкова . Лікар змагань 

входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його рішення в 

межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє 

в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт з їх 

закінчення. 

Дане положення являється офіційним викликом на змагання. 

 


