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Автор: NikolayBrus

Після публікацій статей "О пересечении видов" та "Роздуми члена МКК зі стажем"
виникли питання
1. Чи впливає сучасний стан розвитку дитячого та юнацького туризму на розвиток
туризму в Україні взагалі?
2. Як можна охарактеризувати рівень підготовленості молодого покоління до занять
різними видами туризму?
3. Які конкретні кроки робить ФСТУ у питаннях взаємодії з юними туристами?

Рівень туризму в нашій державі хоча і на достатньому рівні, проте розвиток його
слабкий. Про це добре сказано 26 червня на засіданні Президії ФСТУ: "Так за даними
звітів ЦМКК у 2001 році (перший рік діяльності новоствореної Федерації) загальна
кількість туристських спортивних походів (ступеневих та категорійних) склала 2,5 тисячі з
охопленням 28,2 тисячі учасників. В 2010 році, або через 10 років, кількість походів
залишилася майже такою же – 2,8 тисячі, а кількість учасників походів склала 28,8
тисячі. Таким чином за 10 років кількість походів зросла на 300, або на 12%, а учасників –
на 630 осіб, або на 2%. Середньорічний приріст кількості походів за цей час склав 1,2%"
(З доповіді А.С.Матвієнка "Про стан та окремі проблеми розвитку змагань спортивних
туристських походів")

Період як бачимо не малий, а значить поповнення з юніорів поступило.

Що на мою думку потрібно зробити для поліпшення ситуації:

1. Поновити нормативну базу. Програми з 1996 року. За п'ятнадцять років змінились
Правила змагань, двічі наказ МО, добавились до учнівської молоді студенти. Для
студентів програма відсутня. Програми можна не міняти, але перезатвердити і зробити
єдиними для усіх. На сайтах можна найти безліч програм написаних "під себе".

2. Повернути вікові обмеження при виїзді за межі області для спортивних груп з 12 років
(колись було з 13). Просто болісно дивитись як 10-11 річні діти тягнуть в горах Криму
рюкзаки. Просто впевнений, що в багатьох бажання навіки пропадає йти в похід.

3. Не придумаю як це назвати, а просто наведу приклад. У Правилах проведення
змагань зі спортивного туризму ( 2008 р) Рекомендована тривалість походів у днях, а в
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дитячому туризмі
мінімальна
. От і ходять "туристи" скільки хочуть.

4. Можливо хтось бачить інші виходи???

Повторюсь. Десь уже писав. Ліквідувавши проблеми дитячого туризму можливо
поправимо ситуацію в туризмі взагалі. Учасники будуть більш підготовлені, більш
визначені з видом туризму. І можливо виросте така кількість прибічників того ще не
визначеного виду, котрий пропагують туристи міст Харкова та Києва (можливо в їх
походах щось є, тільки докази поки що не задовольняють не пішохідних не гірських
туристів).

Автор: Брус Микола Дмитрович. Запорізький центр дитячого туризму.
{jcomments on}
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