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ПОЛОЖЕННЯ
про змагання з екстремального туризму

"Адреналін Extreme Ways"

      Успіх будь-якого походу, рятувальної операції або життєзабезпечення в 
екстремальних випадках залежить від підготовки команди та її керівника. Наші 
змагання полягають у тому, щоб дати можливість учасникам випробувати себе 
та своїх товаришів у подоланні багатьох з тих перешкод, які можуть трапитись 
у їхньому житті.  Організація біваку у болоті,  розведення багаття у складних 
умовах,  практичне  надання  медичної  допомоги  "потерпілому",  виготовлення 
засобів  для  його  транспортування,  проведення  пошуково-рятувальних  робіт, 
подолання різних видів переправ, колективні дії з організації рятувальних робіт 
та  евакуації  в  несприятливих  метеорологічних  умовах  при  хронічному 
недосипанні,  втомі  і  майже  повній  відсутності  інформації  про  подальші 
проблеми -  ось  далеко  не  повний перелік  того,  з  чим Вам доведеться  мати 
справу протягом трьох діб.

Запрошуємо Вас на наші змагання.
Участь у цих змаганнях - це унікальне поєднання неприємного з 

безглуздим.
Відчуйте це на собі!

1. Цілі та завдання.
 - пропаганда здорового способу життя;
 - навчання діям в надзвичайних ситуаціях;
 - перевірка туристичних груп екстремальними ситуаціями;
 -налагодження  дружніх  контактів  між  туристичними  колективами  та 
пошуково-рятувальними формуваннями МНС та інших відомств;
 -  обмін  новими  формами  роботи,  організації  взаємодії   при  виникненні 
надзвичайної ситуації.
2. Час та місце проведення.
   Змагання проводяться 3-5 грудня 2010 року в Північній частині Чернігівської 
області. 
   Заїзд команд з інших регіонів не пізніше 7:00, 3 грудня 2010 року за адресою: 
м. Чернігів, вул. Одинцова 3б, Центр ТОВРДМ, або на місце старту, головна 
площа м. Новгород-Сіверського до 11:00, 3 грудня 2010 року. 
3. Керівництво змаганнями.
    Загальне керівництво підготовкою та  проведенням змагань  здійснюється 
організаціями які затвердили положення, безпосереднє керівництво ГСК.



   Відповідальність  за  безпеку  учасників,  дотримання  техніки  безпеки 
покладається  на  керівників  команд.  Відповідальність  за  безпеку  етапів 
покладається на ГСК.
4. Учасники змагань.
    До  змагань  допускаються  команди  туристичних  організацій,  клубів, 
пошуково-рятувальних  служб,  пожежних  аварійно-рятувальних  підрозділів, 
об'єднань громадян, які мають на момент проведення змагань повні 18 років та 
старше.
   Змагання будуть проводитися по таким категоріям:
"Сталкер" (майстер-команди).
Склад команди 4 особи,  включаючи керівника.  При наявності  особи жіночої 
статі,  за  загальними  результатами  при  переході  в  наступну  зону,  команді 
зменшується  прохідний  бал  на  5%.  Заміна  учасників  під  час  змагань 
заборонена.
"Треккер" (рівень команд початковий та середній).
Склад команди 3 особи,  включаючи керівника. При наявності  особи жіночої 
статі,  за  загальними  результатами  при  переході  в  наступну  зону,  команді 
зменшується  прохідний  бал  на  5%.  Заміна  учасників  під  час  змагань 
заборонена.
5. Регістрація та документи.
    Регістрація проводиться  до кінця осені 2010 року, лише на форумі сайту 
магазину "Адреналін" в розділі "Кто куда?",  www.adrenalin.cn.ua  . Учасникам 
необхідно мати медичний допуск, паспорт, страховку від нещасних випадків з 
підвищеним  коефіцієнтом  ризику,  яка  дійсна  на  час  проведення  гонки, 
стартовий  внесок  100  гривень  з  учасника.  Команди,  які  зареєструються 
несвоєчасно, процедуру реєстрації будуть проходити за особливими умовами. 
6. Програма.
    "Сталкер".  Дистанція  з  технічними  етапами,  проведенням  пошуково-
рятувальних  робіт,  транспортуванням  різними  способами  потерпілого, 
орієнтуванням,  роботи  по  організації  біваку  в  складних  умовах,  наведення 
різних видів переправ.
    "Треккер".  Дистанція  з  орієнтуванням,  організація  біваку,  розведенням 
багаття,  подолання  нескладних  природних  перешкод  з  початковим  рівнем 
техніки роботи з вірьовками.
03.12.10. - старт 12:00 
04.12.10. - продовження змагань
05.12.10. - 14:00 - закінчення змагань у групі "Сталкер"
05.12.10. - 14:00 - закінчення змагань у групі "Треккер".
05.12.10. - 17:30 - закриття змагань, нагородження переможців та призерів. 
7. Визначення переможців.
    Переможці у кожній групі визначаються окремо, за рейтингом. У рейтингу 
беруть участь всі команди,які стартували. 
    Фініш,  проходження  зон,  проходження  етапів  та  контрольних  пунктів, 
зараховуються по останньому учаснику команди.
Рейтинг визначається таким чином:



    Вищі щабелі рейтингу (місця)  посідають команди,які, набравши необхідну 
кількість  балів  останньої  зони,  фінішували  першими  у  повному  складі  та 
вклалися в контрольний час.
    Серед  інших  команд  в  першу  чергу  місця  розподіляються  по  кількості 
пройдених зон. В другу чергу - по кількості членів команди, які залишились у 
складі  команди до  фінішу,  або до  сходження команди з  дистанції.  В  третю 
чергу  враховується  кількість  балів,  набраних  командою  в  останній  зоні.  В 
четверту чергу враховується час,  коли команда виборола останні бали -  чим 
раніше вона це зробила, тим вище буде місце команди у рейтингу.
    Команди, які зайняли 1-3 місця у своїх групах, нагороджуються медалями, 
грамотами та цінними призами.
8. Фінансування.
    Витрати,  пов'язані  з  підготовкою  та  проведенням  змагань,  за  рахунок 
міського  Центру  ТОВРДМ,  центру  спорядження  для  активного  відпочинку 
"Адреналін".  Витрати,  пов'язані  з  нагородженням  переможців  та  призерів 
змагань у групах за рахунок магазину "Адреналін", а також спонсорів.
    Витрати, пов'язані з участю команд в змаганнях, за рахунок організацій які 
відрядили команди або за власний кошт.

Положення є офіційним запрошенням на змагання!


