
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
05 вересня 2013 року_ Здолбунів № 185 
 

 

 

 

  

Про проведення  відкритого  

кубку Олександра Макарова  

із туристського багатоборства  

серед  працівників освіти району 

та молоді    

  
 

     Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

Здолбунівської районної державної адміністрації від 20.03.2013 року № 122, з 

метою збереження традицій та обміну досвідом в організації туристичної 

роботи, пропаганди здорового способу життя засобами туризму, активізації  

туристсько-краєзнавчої та природоохоронної роботи з дітьми та визначення 

кращих спортсменів  для участі в обласних туристичних змаганнях, 

       

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 12-13 вересня 2013 року в лісовому масиві с. Здовбиця відкритий 

кубок Олександра Макарова із туристського багатоборства серед  

працівників освіти району та молоді відповідно до Положення про 

проведення  відкритого кубку Олександра Макарова із туристського 

багатоборства серед працівників освіти району та молоді, затвердженого 

наказом відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації від 12.08.2011  

№ 198 та зареєстрованого в Здолбунівському  районному управлінні юстиції 

15.08.2011 за № 6/193, згідно додатку.     

2.   Керівникам закладів освіти: 

      2.1. Забезпечити участь команд згідно Положення про проведення   

             відкритого кубку Олександра Макарова із туристського   



             багатоборства серед працівників освіти району та молоді.  

      2.2. Сприяти забезпеченню команди необхідним туристичним      

             спорядженням. 

3.   Затвердити склад суддівської колегії, що додається. 

4.  Головному судді розробити командні карточки, протоколи, таблицю 

штрафів до початку змагань. 

5.  Керівникам команд провести інструктаж з техніки безпеки. 

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

   

 

Начальник  відділу  В.Бондарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до наказу відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

05.09.2013 за № 185 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

в Здолбунівському районному 

управлінні юстиції  

в Рівненській області 

15.08.2011 за № 6/193 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого кубку Олександра Макарова із туристського  

багатоборства серед  працівників освіти району та молоді 

 

І.   Загальні положення 

      Відкритий  кубок Олександра Макарова із туристського багатоборства 

серед працівників освіти району та молоді проводиться відповідно до 

Положення про  відділ освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Здолбунівської 

районної державної адміністрації від 20.03.2013 року № 122 . 

 

ІІ.   Мета і завдання змагань 

1. Збереження традицій та обмін досвідом в організації туристичної 

роботи. 

2. Пропаганда здорового способу життя засобами туризму. 

3. Активізація  туристсько-краєзнавчої та природоохоронної роботи з 

дітьми. 

4. Визначення кращих спортсменів  для участі в обласних туристичних 

змаганнях. 

 

 ІІІ. Умови проведення змагань. 

1. Змагання на дистанції “Командна смуга перешкод”:  

- Навісна переправа через яр;  

- Підйом спортивним способом;   

- Траверс схилу;  

- Спуск спортивним способом; 

- Переправа по мотузці з перилами;  

- Переправа по колоді через яр.  



Склад команди – 3 чоловіки (не менше 1 людини протилежної статі). 

Результат визначається за сумою часу проходження та штрафів (1 бал - 30 

секунд). 

2. Змагання на дистанції “Туристичний квест”. 

    Кількість етапів – 6. Склад команди – 4 чоловіки (не менше 1 людини   

    протилежної статі). 

- “Транспортування потерпілого”;  

- «Рух по жердинах»;   

- «Встановлення намету»;  

- «Розкладання багаття»; 

- «Визначення азимуту»;  

- «В’язання вузлів» (прямий, зустрічний, вісімка, схоплюючий). 

 

ІV.   Проведення змагань та їх  учасники  

1. В змаганнях беруть участь збірні команди шкіл району та позашкільних  

    установ, туристичних клубів та інших організацій області, а також інші  

    учасники та команди, згідно запрошень. 

2. Склад команди: 6 чоловік (в тому числі не менше 2 чоловік протилежної  

    статі). Вік учасників не молодше 16 років. Команду очолює 1 представник  

    та 1 суддя. 

3. Обов`язкові документи: іменна заявка з дозволом лікаря; документ, що  

    засвідчує особу учасника змагань, для працівників освіти - копії трудових  

    книжок, завірені мокрою печаткою, для студентів – студентські квитки. 

4. Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 10 вересня 2013  

    року у відділ освіти Здолбунівської районної державної адміністрації за         

    телефоном 2-54-06.  

V. Програма змагань 

1. День перший 

10.00-12.00 - заїзд команд 

12.00-13.00 - робота мандатної комісії 

13.00 - нарада із представниками команд 

13.30 - відкриття змагань 

14.00 - змагання на дистанції «Командна смуга перешкод»   

20.00 - нарада із представниками команд 

21.00 – туристична ватра 

2. День другий 

10.00 - старт команд на дистанції «Туристичний квест» 

14.00-15.00 – підбиття підсумків змагань 

15.00 – закриття змагань, нагородження переможців 

15.30 - роз’їзд команд 



 

VІ.   Час і місце проведення змагань 

 Змагання проводяться щорічно у  вересні місяці. Команди повинні бути 

забезпечені необхідним туристським спорядженням та продуктами 

харчування для проживання в польових умовах.  

 

VІІ.  Підведення підсумків та нагородження переможців 

   Команди та їх учасники, які показали найкращі результати на дистанції 

«Командна смуга перешкод» та «Туристичний квест» нагороджуються 

грамотами. Найкраща команда нагороджується перехідним кубком 

Олександра Макарова. Результат команди визначається за сумою місць 

набраних на всіх дистанціях. 

 

VІІІ. Перелік необхідного спорядження: 

           Групове:                                          Особисте: 

- намети - 2                                         - рюкзак 

- кострове приладдя                          - спальний мішок 

- котли - 2                                           - накидка від дощу  

- ємкості для води                           - страхуюча система (вуси самостраховки,  

- тенти для наметів та вогнища        блокувальна мотузка, прусик, рукавиці)  

- годинники - 2                                 - карабіни 

- секундомір - 1  

- штурмовки - 2  

- компас - 4  

- аптечка     

 

ІХ. Фінансування 

   Витрати, пов’язані з участю команд у змаганнях, - за рахунок   

відряджаючих установ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

05.09.2013  № 185 

 

 

 

Склад суддівської колегії 

 

1. Грицина Є.Б.    –  голова оргкомітету (Здолбунівський районний    

                                        методичний кабінет). 

2.      Сай Т.Г.             –  головний суддя (Здолбунівська загальноосвітня  

                                          школа І-ІІІ ступенів № 3). 

3.     Бихалець  В.М.  –  начальник дистанції «Командна смуга перешкод»  

                                        (Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів). 

4. Головай О.В.         –  начальник дистанції «Туристичний квест»  

                                           (Ступнівський навчально-виховний комплекс  

                                           «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агроліцей»). 

5. Гульчук О.М.       –  секретар змагань (Здолбунівська загальноосвітня   

                                         школа І-ІІІ ступенів № 4). 

6. Павловський С.М. – комендант змагань (Новомощаницька    

                                           загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 


