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Автор предложений: Шевчук В.Г. г.Одесса
1. Поднять на одну категорию в межсезонье
2. Ввести фиксированный набор высоты в зависимости от категории сложности
3. Использовать категорийные перевалы Крыма и Карпат
4. Использвать Арабатскую стрелку и озеро Севаш для походов 3-4 категории
сложности
5. Внедрить восхождения на вершины Крыма и Карпат
6. Проложить нитки маршрутов 4 категориии сложности по Юго-Западной части
Буковины вдоль Румынской границы с пересечением поперечных хребтов (там
ненаселенка)
7. Использовать северную часть Прикарпатья (от В.Синевидного до Яремчи) с
восхождением на вершины для походов 4 категории сложности.
8. Разработать в каждой области Украины походы 2 категории сложности, в
частности в Одесской области по черноморским косам и плавням Дуная и Днестра
В Херсонской области по Алешкинским пескам и т.д.

Шевчук В.Г. г.Одесса

Відповідь голови пішохідної підкомісії ЦМКК на пропозиції п. Шевчука В. Г. (
Одеса )

Маю надію, що до нашої дискусії приєднаються усі зацікавлені туристи, тому і
відповідаю не особисто п. Шевчуку, а через internet. А ще краще було б відкрити окрему
рубрику з подібних проблем.
1. Пішохідні маршрути 1к.с. є в кожній області України, вимоги до них вам відомі: 130
км, 6 днів (див. Правила). Еталони маршрутів 2 та 3 к.с. по Україні є в Переліку
маршрутів України. Це – мінімальна складність маршрутів СП цих категорій і проходять
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вони по Криму і Карпатах, тому що там є набір перешкод, який гарантує складність СП
на 2 та 3 к.с. Якщо ви хочете зробити свої походи 2-3 к.с. в свої області, розробіть
маршрут, прорахуйте його складність згідно Методики визначення к.с. пішохідних
маршрутів і можете випускатися в похід в своєму МКК.
2. Набір перешкод в Криму та Карпатах, на нашу думку, не дозволяє робити СП 4к.с.
навіть в міжсезоння: к.т. вершин, перевалів та траверсів не перевищує 1Б к.т., більш
складні ЛП в цих районах штучні і доказати їх проходження тяжко: потрібно робити
паспорти ЛП, хорошими фотографіями і описами показати роботу групи на цих ЛП,
видати чесні параметри ЛП.

Очні Чемпіонати України дають змогу робити СП 4 к.с. в Криму та Карпатах, які
зараховуються учасникам і керівнику як 4У, але ФСТУ не має грошей на подібні заходи.
Шукайте спонсорів – будуть чемпіонати. Очні чемпіонати поєднують в собі СП та складні
технічні етапи: переправа через широку ріку, крутопохила переправа, наведення колоди
з допомогою триноги, рятувальні роботи, що надає можливість підняти к.с. походу до 4.
На етапах працюють бригади суддів, які оцінюють роботу туристської групи. На
чемпіонати запрошуються всі команди, керівники і учасники яких мають право приймати
участь в СП 4к.с. (дивись Правила, календар ФСТУ та Положення Чемпіонату).
1. Незважаючи на спротив гірської комісії ФСТУ, пішохідна підкомісія ЦМКК визнає
1А-1Б к.т. деяких вершин Карпат та Криму, але якщо сходження були зроблені в умовах
міжсезоння ( точніше при наявності сніжно – льодового покриття схилів) в категорійних
СП на основній частині маршруту ( Правила п.2.3.2.3.), і зараховує досвід їх
проходження.
2. Сумарний набор висоти залежить не від к.с. СП , а від району походу, тому штучно
нічого вводити не треба. Навпаки, треба зняти усі штучні обмеження в туризмі. Усе
повинні вирішувати

туристський досвід, фізична та технічна підготовка, спорядження,
туристів, чесні розрахунки та витримування вимог наших документів.
Сподіваюсь, що відповів на усі запитання.

людські якості

З повагою О. Нечипоренко {jcomments on}
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