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                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                   

Виконкомом ФАіС України 

                                                                                           прот. №9  від  08.02.1994 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про класифікацію маршрутів 

I. Преамбула 

1.1. Під вершиною мається на увазі вища точка відокремленого підняття земної поверхні або 

підвищеної частини хребта /гребеня/, розташованої між двома сідловинами /перевалами/. 

1.2. Маршрутом вважається шлях від місця базування до вершини і назад. Класифікується 

лише частина маршруту від бергшрунду, плато, початку стіни і т.д. до вершини /маршрут 

сходження/. 

1.3. Під класифікацією маршрутів розуміється встановлення степені складності маршруту 

сходження. 

1.4. Класифікацію маршрутів сходження на любі гірські вершини здійснює Класифікаційна 

комісія ФАіС України. 

1.5. Класифікаційна комісія ФАіС України формується в складі  до 10 членів Комітетом по 

альпінізму і затверджується Виконкомом ФАіС України. 

 

П. Робота Комісії 

2.1. Класифікаційна комісія /далі - КК/ приймає рішення по класифікації маршрутів на підставі 

наданих матеріалів. 

2.2 .1. Попередню оцінку категорії складності маршрутів виконують: 

- по маршрутах Карпат і Криму - організації або альпіністи, яким надана ліцензія Федерації;  

- по маршрутах гірських систем, що знаходяться під патронажем ЄААА - Класифікаційна 

комісія ЄААА, якщо вона розглядала це питання; 

- по маршрутах гірських систем, які знаходяться за межами України - комісія альпіністського 

заходу, під час проведення якого пройдено маршрут. 

2.2.2. Якщо в районі, де здійснено першопроходження маршруту, знаходиться діючий 

Контрольно-рятувальний пункт /далі - КРП/ - необхідно надавати висновки КРП. 

При проведенні альпзаходу спортивною групою та відсутності діючого КРП в районі 

сходження або /при проведенні любих альпзаходів/ та неможливості отримати висновки 

згаданого КРП допускається надавати заявку на класифікацію маршруту і відповідні звітні 

матеріали в КК без висновків КРП. 

2.3. На протязі 40 днів з моменту отримання всіх необхідних документів КК приймає рішення 

по класифікації маршруту і виносить їх на розгляд Виконкому ФАіС України. 

2.4. Для класифікації маршрутів в КК повинні бути надані сліцуючі матеріали: 

- опис маршруту в об'ємі, складеному в розділі ІУ "Положення". 

- протокол попередньої оцінки категорії складності, якщо вона проводилась, 

 

Ш. Загальні положення про класифікацію маршрутів 

3.1. Методика і критерії оцінки категорії складності маршрутів приведені в Додатку № З. 

3.2. При оцінюванні категорії складності маршруту сходження враховується лише шлях 

підйому. Підхід до початку маршруту та. спуск з вершини, а на траверсі - спуск з останньої 

вершини в категорію складності не входять. 

3.3. Траверс однієї вершини не класифікується як траверс. 

3.4. Під траверсом мається на увазі проходження не менше 2-х вершин, причому спуск з любої 

вершини повинен проходити в напрямку слідуючої і не по шляху під'йому. 

3.5. Маршрути, класифіковані ЄААА, підлягають перегляду в випадках: 

- вимоги одного з членів КК ФАїС України; 
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- обгрунтованої заяви групи альпіністів, яка пройшла даний, маршрут, якщо до заяви 

додається повний опис згідно розділу IУ. 

3.6. Окремі маршрути можуть бути класифіковані для зимових умов /період -згідно Правил /. 

3.7. Маршрут може бути класифікований як: 

3.7.1. Першосходження - сходження на ще не підкорену вершину. Під час траверсу кількість 

непідкорених вершин повинна бути не менше 30 % від загальної кількості вершин в траверсі. 

3.7.2. Першопроходження - сходження по маршруту, що проходить по не пройдених схилах, 

гребенях, контрфорсах, ребрах та стінах: тобто шляхом з чітко виявленим рельєфом, 

розділеним кулуарами, ребрами і т.д. При траверсі - якщо нові дільниці, без врахування 

повторно пройдених, зумовлюють більш високу категорію складності маршруту. 

3.7.3. Варіант - сходження по пройденій достатньо широкій  стіні /схилу/ без явно виражених 

розділяючих елементів рельєфу, коли маршрут проходить по сусідніх скельних островах, 

кутах, камінах і т.д. Допускається частковий збіг з раніше пройденими маршрутами. 

3.7.4. Комбінація - сходження або траверс, маршрут яких складається з раніше пройдених 

різними групами участків або маршрутів, 

3.8. В траверсі при під'йомі по непройденому шляху на першу вершину, група отримує право 

(при умові оформлення матеріалів згідно розділу ІУ) на оформлення сходження як 

першопроходження або першосходження на цю вершину. 

 

ІУ. Вимоги до опису маршруту, 

який необхідно зробити для його класифікації. 

4.1. Текст має бути надрукований на одній стороні листів стандартного розміру формату А4. 

4.2. Опис подається в зброшурованому вигляді. 

4.3. Обов'язкові матеріали опису для класифікації маршрутів 1-3 кат. скл: 

4.3.1. Паспорт згідно Додатку №1. 

 4.3.2. Фотографія вершини від основи /підніжжя/ до вершини включаючи частину сідловин 

/перевалів/ зліва і справа по ширині з нанесеним маршрутом та номерами ділянок відповідно 

таблиці /Додаток 2/, місць бівуаків, їх абсолютних висот та дат. 

Для траверсу - панорама вершин. 

Для першосходжень - панорама з усіма сусідніми вершинами. 

Розмір фотографій - І8х24 см. 

4.3.3. Картосхема району сходження, зорієнтована по сторонах світу з нанесеним маршрутом 

від базового табору до вершини і назад з відміткою місць бівуаків. 

4.3.4. Короткий опис підходів до початку маршруту. Орієнтири початку маршруту. 

 4.3.5. Схема маршруту в символах УІАА. 

 4.3.6. Таблиця /Додаток  №1/. 

 4.4. Обов'язкові матеріали звіту для класифікації маршрутів 4-6 кат.скл. включають пп.4.3. та:  

      - фотографія профілю маршруту /18х24 см/ з нанесеними номерами ділянок згідно таблиці; 

      - графічний профіль. 

 4.5. Для маршрутів 2-го і 3-го проходження 4-6 кат.скл. опис повинен включати пп.4.3.І., 

4.3.5., 4.3.6., фото загального виду маршруту з нанесеним шляхом, номерами ділянок 

відповідно таблиці Додатку №2. 

 4.6. Додаткові матеріали /фотографії, графічний матеріал, перелік маршрутів такого ж 

характеру і категорії складності, додаткові характеристики маршруту і т.д./ додаються в кінці 

опису за бажанням складачів опису. 

 

                          У. Форма записів маршрутів 

5.1. При внесенні в Посвідчення /Книжку/ альпініста даних про першосходження, 

першопроходження, варіант чи комбінацію категорія складності не записується до офіційної 

класифікації маршруту. 

5.2. Дані про класифіковані маршрути видаються в бюлетені ФАіС України або окремим 

додатком з позначками: 

ххх - першосходження, 
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хх - першопроходження, 

х - друге проходження маршруту, 

"вар."- маршрут класифіковано як варіант, 

"ком."- маршрут класифіковано як комбінація, 

"е" - маршрут пройдено з використанням шлямбурів, 

"д/гр."- маршрут зараховано лише для групи і для сходжень не рекомендований, 

"з" - маршрут класифіковано для зимового періоду, 

5.3. Умови видання української "Класифікаційної таблиці маршрутів на гірські вершини" та її 

ведення будуть прийняті окремим додатком до п.5.3. даного "Положення". 

 

                      УІ. Уточнення маршрутів 

6.1. Уточнення назв вершин та їх висот, назв маршрутів та їх орієнтації виконується лише на 

підставі доказаних даних, викладених у відповідній заяві на адресу  ФАіС України. 

6.2. Уточнення категорії складності маршрутів виконується на підставі поданих в ФАіС 

України описів наступних сходжувачів, або відповідної заяви альпіністів високої кваліфікації 

при умові додання до заяви аргументованих доказів. 

 

                            УП. Залік маршруту. 

7.1. Маршрут зараховується лише групі, яка при його проходженні досягла найвищої точки 

вершини. 

7.2. Як виняток, пройдений маршрут без досягнення вершини може бути зарахований (з 

класифікацією чи без такої) рішенням Виконкому ФАіС України за клопотанням КК в 

випадках: 

7.2.1. Для всіх сходжувачів - маршрути на гірські масиви типу Столових Гір - в Криму та за 

межами України. 

7.2.2. При виконанні пошукових або рятувальних робіт та інших виняткових випадках на 

підставі клопотання старшого тренера заходу або керрівника рятувальних робіт при умові 

надання в ФАіС України опису згідно пп.4.3. даного Положення. 

7.3. Маршрути можуть бути зараховані групі як першосходження, першопроходження, варіант, 

комбінація  

7.3.1. Першосходження зараховується групі на півкатегорії вище класифікованого маршруту - 

для маршрутів І-5А кат.скл. Решта маршрутів зараховується класифікованої кат. складності. 

7.3.2. Групі, що уточнила кат.скл. маршруту при умові подання в ФAiC України опису 

маршруту згідно пп.4.3., зараховується категорія складності  класифікована: 

а) на момент виходу групи при зниженні кат.скл. після уточнення, а також при більш 

високій кат.скл. після уточнення, якщо група не відповідала вимогам випуску на маршрут 

уточненої категорії складності; 

б) уточненої кат.скл., якщо група відповідала вимогам випуску на маршрут уточненої 

(більш високої) кат.скл. При цьому запис в книжку альпініста робиться згідно п.5.1. 

7.4. Для зарахування на розряд і підтвердження класифікації маршруту при здійсненні 2-го і 3-

го проходження маршрутів 4-6 кат.скл. в ФАіС України необхідно надати: 

- опис (дивись розділ ІУ), 

- протокол розбору сходження з рекомендаціями, 

- оригінали або ксерокопії записок з контрольного і вершинного турів. 

7.5. В залік на. розряд приймається категорія складності маршруту, класифікована на момент 

здійснення сходження. 

УШ. Затвердження маршрутів 6-ої категорії складності 

8.1. Маршрути 6-ої кат.скл. затверджуються Виконкомом (Комітетом) ФАіС України щорічно 

на підставі клопотання КК на першому листопадовому засіданні Виконкому. 

8.2. ФАіС України приймає рішення про присвоєння 6-ої кат.скл. незалежно від класифікації 

ЕААА і стосовно любої гірської системи. 

 


