
 

 

 

 

Вимоги до звітів в суддівську колегію на заочні змагання та в комісію з 

класифікації маршрутів 
 

Звіт має подаватися у зброшурованому вигляді, але зі згодою з суддівською колегією 

або з класифікаційною комісією можна подати звіт в ЕЛЕКТРОНОМУ вигляді. 

  

Текст друкується на аркушах формату А4 

  

Звіт повинен включати такі пункти: 

1.Зміст паспорта сходження (додаток 1) 

 

2. Огляд району сходження. В огляді вказується розташування району, частота 

відвідування, особливості району. Загальна схема опису підходів: місто (селище), 

ущелина, льодовик, перевал. Вказати відстань та час підходів (під'їздів). Навести короткий 

опис підходу до маршруту від базового табору. 

 

3.Картосхема об'єкта сходження. 

 

4. Фотопанорама району. Фотографія виготовляється на кольоровому фотопапері 

розміром не менше 15х21 см. На панорамі праворуч і ліворуч від об'єкта сходження 

повинні бути видно кілька вершин того ж гребеня. На фото завдаються всі назви вершин 

(їх висоти) та перевали. 

 

5.Загальне фото вершини. Фотографія виготовляється на кольоровому фотопапері 

розміром не менше 15х21 см. На ньому завдаються пройдений командою маршрут і 

найближчі наявні маршрути ліворуч та праворуч. Під фото напис із розшифровкою 

позначень маршрутів. Вказати дату, рік, місце фотографування. 

 

6.Фото профілю стіни праворуч або ліворуч. Фотографія виготовляється на кольоровому 

фотопапері розміром не менше 15x21 см. На фото наноситься лінія пройденого маршруту. 

 

7. Мальований профіль маршруту. На малюнку вказуються: висоти початку та кінця 

маршруту; номери ділянок; місця, висоти та дати ночівлі; середня крутість основної 

частини маршруту та всього маршруту. 

 

8. Технічна фотографія маршруту, що забезпечує видимість основного рельєфу маршруту. 

Фотографія виготовляється на кольоровому фотопапері розміром не менше 20x30 см. На 

фото мають бути нанесені: лінія маршруту (тільки видима частина), станції, номери 

ділянок, місця висоти та дати ночівлі. 

 

9. Для маршрутів 1Б – 3Б кат. складності 

№ ділянки Довжина  Крутизна Характер 

рельєфу 

Категорія 

складності 

Кількість 

гаків 

      

 

 

- Для маршрутів 4А – 6Б кат. складності: 

 



Схема маршруту у символах UIАА. Схема маршруту розбивається горизонтальними 

лініями на ділянки. Лінія маршруту в центрі аркуша. Ліворуч від лінії маршруту 

вказується: номер ділянки, найменування та кількість використаних точок для страховки, 

у знаменнику - у тому числі ІТО. Праворуч від лінії маршруту вказується: довжина 

ділянки у метрах, крутість у градусах, складність ділянки у символах. На схемі мають 

бути відмічені ділянки, ілюстровані фотографіями (N фото). Якщо маршрут не вміщається 

на одній сторінці, то оформляється наступна й т.д. На схемі маршруту слід 

використовувати  єдину систему символів. Схема виконується у масштабі. 

 

10. Опис проходження маршруту ділянками: рекомендовані місця організації станцій, 

оцінка їх захищеності, напрям руху, орієнтири, методи пересування – лазіння чи ШТО, 

особливості рельєфу і страховки. 

Наприкінці пункту наводяться: 

-Оцінка безпеки маршруту, 

-Висновок про попередню оцінку складності маршруту в порівнянні з класифікованими 

тієї ж напівкатегорії складності, що є в досвіді сходжень учасників цієї групи. 

Загальна оцінка маршруту має здійснюватися для нормальних метеорологічних умов та 

стану рельєфу за сукупністю всіх ділянок. 

 

11. Записки з контрольних турів та вершини в оригіналі або інформація про їх відсутність. 

 

12. Фотоілюстрація звіту. Фотографії виготовляються на кольоровому фотопапері 

розміром не менше ніж 10х15 см. 

Ділянки V – VI кат. складності слід ілюструвати фотографіями. Короткий напис дає номер 

ділянки та уточнення дій. Фотографії (для маршрутів 1Б – 3Б не більше 8 шт., для 

маршрутів 4А – 6Б не менше 8 шт.), так само обов'язково фото групи на вершині біля 

контрольного туру. 

 

13. Протокол аналізу сходження з підписами: керівника сходження, учасників, тренерів та 

керівника суб'єкта федерації, що організувала захід, де було здійснено сходження. 

 

Пункти 2-4 є обов'язковими для сходжень, що відбулись у нових або маловідвідуваних 

районах. 

 

Примітка: за відсутності обов'язкових вимог на сторінках необхідно вказати причини їх 

невиконання. 

 

Також обов'язково надається електронна версія звіту для класифікаційної комісії! 

 

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ВЕРСІЇ ОПИСУ 

 

1. Опис потрібно зберегти одним файлом. Тобто вся інформація, включаючи фотографії, 

текст, графіки та інше, мають бути збережені в одному документі. 

 

2. Розширення файлу - doc (програма - Word) чи pdf 

 

3. Велика сторона фотографії у звіті не повинна перевищувати 800 pixels 

 

5. Окремими файлами необхідно надати фотографії максимальної якості: загальне фото, 

фото профілю стіни, технічне фото. 

 



 

 

Додаток 1 

Паспорт сходження 

1. Район, ущелина, номер розділу за класифікатором 

2. Найменування вершини, її висота, назва маршруту 

3. Пропонується - ______ кат.сл.,__________проходження (варіант, комбінація) 

4. Характер маршруту: 

____________(скельний, комбінований, льодово-сніговий) 

5. Перепад висот маршруту: ___________ (за альтиметром або GPS) 

 

Довжина  маршруту: ____________________ м. 

 

Довжина  ділянок: 

 

для маршрутів 1-4 кат. сл: I кат. сл.__ м. - VI кат. сл.__ м. 

для маршрутів 5-6 кат. сл: V кат сл. - __ м. VI кат сл.__ м. 

 

6.Середня крутість: 

основна частина маршруту - ___ град. 

всього маршруту – ___ град. 

7. Залишено гаків на маршруті: 

скельних ____; шлямбурних/раніше забитих ____; отворів під скайхук/раніше забитих; 

отворів під знімний шлямбур/раніше забитих. 

8. Ходових годин  команди: _____ годин, _____ днів 

9. Спуск з вершини: по кат складності ___ в ущелині _____ (по шляху підйому) 

10. Керівник: ПІБ, спорт. розряд, тренер. 

___________________________________________________ 

Учасники: ПІБ, спорт. розряд, тренери. 

___________________________________________________ 

 

11. Вихід на маршрут: година, число. місяць рік 

Вихід на вершину: "___", "___", "___", "___" 

Повернення до БЛ: "___", "___", "___", "___" 

12. Організація: (місто, федерація, клуб, збірна команда…) 

13. Відповідальний за звіт __________________. Електронна адреса. 

 

 

2. Оцінка складності маршруту та система єдиних символів 

 

2.1. Маршрут розбивається на окремі ділянки за характерними ознаками. Оцінка 

складності проводиться для кожної ділянки окремо. 

 

2.2. Оцінка складності вільного лазіння проводиться за шестибальною шкалою: 

 

I – дуже легке; II – легке; III – середня; IV – важке; 

 

V – дуже важке; VI – надзвичайно важке. 

 

Кожна категорія складності має ступені: нижню (-) та верхню (+). 

 



2.3. Оцінка проблеми пересування з використанням штучно створених точок опори 

проводиться за наступною шкалою: 

 

А1 - поодинокі надійні што. 

 

А2 - серія надійних і найпростіших у створенні што. 

 

АЗ - великі серії, лише деякі точки надійні, можливі глибокі зриви. 

 

А4 - великі серії што, надійних точок практично немає, при зриві наслідки не 

передбачувані. 


