ДОДАТОК
До Положення про класифікацію маршрутів
I.

З метою спрощення класифікації наявних альпіністських маршрутів, які детально
описані (якісний опис по ділянках, схема та якісне фото з ниткою маршруту) і оцінені
за європейською або іншими системами, але не класифіковані українською або
російською класифікаційними комісіями, дозволити класифікаційній комісії ФАіСУ
приймати рішення про класифікацію маршрутів, складністю до 4Б включно, за
спрощеним звітом.

1.1

Класифікація відбувається наступним чином:
До класифікаційної комісії подається звіт, який повинен включати паспорт сходження
та інформацію з гайдбуку (сканер або якісні фото): текст опису, схему UIAA та фото з
ниткою маршруту.
Таблиця відповідності категорій складності
Категорії складності ФАіСУ

II.

Європєйські категеріі складності

1Б

F

2А

PD-, PD

2Б

PD+

3А

AD-, AD

3Б

AD+

4А

D-, D

4Б

D+

Маршрути, які приймаються до класифікації за спрощеною схемою, мають відповідати
наступним умовам:
2.1

Перепад маршруту від 300 метрів. Для вершин до 2500 метрів – перепад
маршруту від 200 метрів. Класифікується лише частина маршруту від
бергшрунду, плато, початку стіни і т.д. до вершини.

2.2

Маршрут повинен виводити на вершину. Під вершиною мається на увазі вища
точка відокремленого підняття земної поверхні або підвищеної частини хребта
/гребеня/, розташованої між двома сідловинами (перевалами). Для скельних
маршрутів на вершини до 2500 метрів, які не мають вираженої вершини, вихід на
неї не обов`язковий.

2.3

Згідно п 3.16. «Положення про класифікацію альпіністських маршрутів»
маршрути, обладнані стаціонарними точками страховки, класифікуються як
маршрути спортивного лазіння. Альпіністська категорія складності не
присвоюється.

III.

Маршрути складністю вище за 4Б або такі, які не відповідають вище згаданим умовам,
подаються на класифікацію за загальною схемою.

3.1

Маршрути, які подаються для участі у змаганнях, також подаються на класифікацію за
загальною схемою.

IV

Класифікаційна комісія приймає рішення більшістю голосів, спираючись на таблицю
відповідності, «Положення про класифікацію альпіністських маршрутів» та власний
досвід.

4.1

У разі, якщо інформації недостатньо, класифікаційна комісія залишає за собою право на
отримання додаткової інформації по маршруту.

Зразок паспорта сходження

ПАСПОРТ СХОДЖЕННЯ
1. Район сходження
2. Вершина, її висота, назва маршруту українською мовою і
оригінальне (як в місцевому гайдбуці)
3. Пропонована категорія складності і вид рельєфу
(Скельний, комбінований, льодово-сніжний)
4. Перепад висот
Протяжність маршруту
Протяжність ділянок:
I к. скл.
II к. скл.
III к. скл.
IV к. скл.
V к. скл.
VI к. скл.
5. Використано точок страховки:
Закладних элементів
Скельних гаків - / раніше забитих
Шлямбурних гаків - /раніше забитих
Льодобурів
Використано ШТО
6. Кількість ходових годин / днів команди.
7. Керівник, учасники та їх кваліфікація.
Електронна пошта і телефон відповідального за звіт.
8. Тренер команди

9. Вихід на маршрут, вершина, повернення в базовий табір

Голова комісії

Полтавець Є. І.

