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Як стверджують старожили, такої кількості команд галявина в Сабарові не бачила з 80
років минулого сторіччя.Ще б пак. Вінницький Центр туризму та Вінницька обласна
федерація туризму традиційно проводила свої змагання “Сабарівська весна”, але вперше
зразу на дистанціях трьох класів, та ще й за пропозицією пішохідної комісії ФСТУ було
організовано проведення Кубку України серед дорослих на дистанціях пятого класу.
Тільки в залік Кубку змагалось 16 команд що представляли 9 регіонів України:
Тернопільську, Хмельницьку, Житомирську, Донецьку, Чернігівську, Полтавську,
Херсонську та Миколаївську області та м. Київ. Хоч майстрів спорту присвоюй. А всього
на скелі Сабарівського масиву вийшло 52 команди. Як завжди в Вінниці дистанції були
складними і нестандартними. На “рятувальних роботах” команди чекало двое
“потерпілих” у вигляді двох 50-60 кілограмових колод. До того ж на дистанції було те, що
я люблю найбільше- можливість різноманітної тактики- перед туристами стояла складна
тактична задача, визначити яким шляхом доставити через певні ПС цих двох потерпілих
. Треба додати що у лідерів за біговим часом на цій дистанції- команд Ніжина та Почаєва
тактика була протилежна., якщо одні послали на вертикальний підйом 4 учасників, то
інші — жодного. Але не ці команди стали переможцями. Найкраще поєднати швидкість
та чистоту роботи(тобто не отримати багато штрафів) вдалося збірній Києва. На другий
день- крос-похід , і знову родзинки. Перша частина традиційне раллі, але з довільним
взяттям КП орієнтування. Вже тут почались проколи в окремих лідерів першого дня, в
основному команди підводило невміння орієнтуватися помножене на бажання взяти
додаткові контрольні пункти- як наслідок запізнення на технічні етапи і їх неповне
проходження.Але три команди — збірна Києва , Пік Анаконди теж з Києва та
Миколаївського Центру туризму впоралася добре , маючи мінімальні штрафи. Тож
врахоуючи формат другої частини дистанції- швидкісний, коли результат визначається
часом проходження, і відіграти 2-3 хвилини відносно не важко, та щей двох трійок
окремо боротьба була попереду. Правда знову таки не всі змогли врахувати особливості
цієї частини дистанції,що все треба робити швидко, не тільки проходити етапи(це якраз
звично) а й готуватися до етапу, бухтувати мотузки після етапу, швидко орієнтуватися по
карті, та в кінці кінців просто швидко бігти по дистанції. Найкраще це змогли зробити
учасники команди Миколаївської області, обидві трійки якої перемогли з вражаючої
перевагою в 10 вилин навіть найближчих переслідувачів. Та за підсумками двох днів
найкращою стала збірна Києва, яка дещо змінила свій склад і нарешті відмовилась від
неприємної традиції завалювати другий день. Як наслідок перша перемога Києва на
Всеукраїнському рівні після часів піку Нептура. Друге місце посіла команда
Миколаївського Центру туризму, яка теж оновила склад.Третьою стала команда Пік
Анаконди. Прогрес цієї команди, особисто мене вражає- колись чисто Каховська
команда з переїздом Максима Бєлима в Київ поступово наповнювалась киянами, і тепер
це чисто київський проект. А феномен в тому, що за командою не стоїть жодна
організація, а вона розростається, стає на ноги і прогресує, прогресує, прогресує.. Ще
два роки тому в цій же Вінниці на ЧУ мені здавалось що команда ще не скоро добереться
до призових місць( якщо відверто., то я думав що ніколи). І ось бронзові медалі
Чемпіонату України в Тернополі, і знов підтвердження на цих змаганнях. В цілому
змагання сподобались майже спокійному обстановкою, незначною як для пішохідних
змагань кількістб протестів, цікавими дистанціями, гарними краєвидами та теплою
погодою{jcomments on} Величезна подяка головному судді змагань Анатолію
Роздорожнюку та його колегам,за таку кропітку працю, оцінити її зможе тільки той, хто
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розуміє що таке провести дві дистанції чотирьох класів всьго за два дні, та щей підвести
підсумки зразу ж після фінішу. Хочеться те ж подякувати президента Чернігівської
федерації Журбу Евгенія, який організував висадку суддівського десанту з з різних
куточків своєї області на вінницьку землю.
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/sabarivska-vesna-2016-zbirae-druziv-10496804.html

2/2

