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1.Цілі і завдання.  
Міжнародний фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата» проводиться з 

метою: пропаганди та розвитку екологічного туризму як ефективного способу всебічного гармо-
нійного розвитку особистості; сприяння формуванню здорового способу життя;  визначення най-
сильніших спортивних груп; обміну досвідом, розширення дружніх і ділових зв'язків;  форму-
вання екологічної свідомості громадян; 

 
2.Організатори фестивалю. 

 Організатори фестивалю – Любешівська районна рада, Любешівська РДА, НПП «Прип’ять-
Стохід». Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань, суддівство здійснюють орг-
комітет та головна суддівська колегія (ГСК), затверджена організаторами змагань.  
 
3. Місце та час проведення.  
В рамках фестивалю  проводяться змагання на байдарках та спортивно-культурні дійства прис-
вячені святкуванню свята Івана Купала. 
Час проведення  з 02 по 04 липня 2010 року.  
Місце проведення: ділянка річки Стохід, ділянка р. Прип’ять, озеро Люб’язь на території НПП 
«Прип’ять-Стохід» 

І етап: річка Стохід (смт. Любешів(старт) – с. Сваловичі (проміжний фініш) 
Траса змагань:  

ІІ етап: р. Прип’ять (с. Сваловичі (старт) - с. Люб’язь (фініш). Базовий табір № 1 розміщується у 
смт. Любешів  (Любешівський парк). Проміжний табір № 2 розташовується на проміжному фі-
ніші, в районі с. Сваловичі. Фініш знаходиться біля села Люб’язь на озері Люб’язь. Базовий табір 
№3 розташовується у с. Люб’язь. Реєстрація команд проводитиметься із 13.00 год  02.07.2010 ро-
ку по 10.00 год  03.07.2010 року за адресою Волинська обл. смт. Любешів, вул.. Бондаренка, 47. 
Візит-центр НПП «Прип’ять-Стохід».  
 

4. Умови проведення. 

4.1. Змагання являють собою проходження (на судні) екіпажем із двох осіб маршруту на ділянці: 
праве русло річки Стохід від смт.  Любешів до  її впадіння в р . Прип’ять в районі с.  Сваловичі (І 
етап) та ділянці р. Прип’ять від с. Сваловичі до с. Люб’язь (ІІ етап) загальною довжиною 46 км. 
Стартують команди від парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Любешівський», що знахо-
диться у смт. Любешів. Старт проходить почергово відповідно до жеребкування із різницею у 1 
хв.  Далі учасники рухаються за течією  по правому руслу р. Стохід і до впадіння у р. Прип’ять. 
Тут знаходиться проміжний фініш та проміжний табір №2. Від проміжного фінішу команди руха-
ються по р. Прип’ять проти течії до оз. Люб’язь. Далі команди перетинають оз. Люб’язь і фінішу-
ють біля с. Люб’язь (Додаток 1). Переможцем є екіпаж, який показав найкращий час проходження 
всієї траси змагань враховуючи різницю у старті. 

4.2. Особливості маршруту: ширина заплави річки на ділянці змагань від 3 до 5 кілометрів; у за-
плаві безліч заболочених ділянок, десятки рукавів та старих русел зарослих очеретом, чагарника-
ми, болотяною травою. Орієнтуватися складно.  

4.3. ГСК залишає за собою право змінювати програму змагань, умови проведення та закінчення 
змагань у разі виникнення ситуацій, що впливають на безпеку учасників змагань  

 

4.4. Вимоги до учасників змагань і умови їх допуску.  

4.4.1. У змаганнях беруть участь представники спортивних, туристичних клубів, спортив-
них секцій, підприємств, приватні особи України, а також представники інших країн.  
4.4.2. До змагань допускаються учасники у складі екіпажу з двох осіб на власних байдар-
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ках, каное, каяках, розбірних або «жорстких», інших засобах сплаву.   
4.4.3. Не дозволяється використовувати для пересування механічні або електричні двигу-
ни, інші засоби пересування поза заплавою річки.  
4.4.4. Вік учасників змагань повинен бути не менше 18 років.  
4.4.5.Учасникам із країн СНД іменна заявка повинна бути завірена лікарем фізкультурно-
го диспансеру та підписом представника екіпажу. Заявка учасників з інших країн повинна 
бути завірена лікарем.  
4.4.6. Екіпажі учасників повинні бути сформовані до початку реєстрації в мандатній 
комісії.  
4.4.7. Усі українські учасники змагань повинні бути застраховані від нещасного випадку 
на суму не менше 10 000 гривень, іноземні учасники - 1000 євро.   
4.4.8.Перед початком змагань кожен учасник підписує спеціальну форму, у якій визнає 
підвищену небезпеку змагань і бере на себе відповідальність за своє життя і здоров'я. 
4.4.9. Для участі у змаганнях необхідно зробити організаційний внесок. Кожному екіпажу 
необхідно внести в оргкомітет 100 гривень. Дві третіх суми, яку внесли учасники, отримує 
переможець змагань у якості грошового призу. Інші грошові кошти використовуються на 
організацію змагань.  
4.4.10. Якщо екіпаж вирішив зійти з дистанції або знаходиться в аварійній ситуації, 
необхідно виходити на аварійних участках виходу з траси (позначено на карті) повідоми-
вши про своє перебування Головного суддю змагань або керівника рятувального загону. 
 

4.5. Вимоги до засобів сплаву. Спорядження учасника.  

4.5.1. Судно повинно бути непотоплюваним (обладнано спеціальними засобами непотоп-
лювальності).  
4.5.2. Аптечка в герметичній упаковці надійно закріплена на судні. 
4.5.3. У змаганнях беруть участь судна, які пройшли технічну комісію і отримали допуск 
до змагань. 
4.5.4. Під час проходження дистанції на кожному учаснику повинен бути індивідуальний 
рятувальний жилет. 
4.5.5. Екіпаж забезпечує надійність роботи засобів зв'язку (мобільний телефон учасника 
повинен бути герметично упакований). 
4.5.6. Одяг та взуття учасника змагань повинні захищати його від дрібних травм, холоду 
 

4.6.Після проходження дистанції претензії щодо дистанції змагань не приймаються.  
4.7. Траса змагань буде облаштована вказівниками. 
4.8. За невиконання умов та вимог цього положення до учасників і засобів сплаву, екіпаж зніма-
ється із змагань. 

5. Програма змагань. 
 
                    13.00 - початок роботи мандатної комісії. (Початок роботи страхового агента). 
02 липня : 

03 липня
                    8:00-10.00  - закінчення роботи мандатної комісії. Засідання Голови Суддейскої Комі-
сії (ГСК) із представниками команд. (Закінчення роботи страхового агента).  
                    10:00 -10.30 – урочисте відкриття змагань 

: 

11.00 старт команд (І етап).  
16.00- 20.00 фініш (І етап) 
20:00 – трансляція фільмів, фото про даний регіон 

           
7.00 старт команд (ІІ етап) 

04 липня: (Святкування свята Івана Купала) 

11.00-15.00 фініш змагань (оз. Люб’язь) 
12:00 до 21:00 культурно-спортивні заходи (Змагання на байдарках та дерев’яних вес-
лових човнах на короткі дистанції на оз. Люб’язь; водне поло; пляжний волейбол, 
пляжний мініфутбол і ін.) 
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14:00 до 22:30 тематичне театральне свято «Ой на  Івана ой на Купала»(концерт фоль-
клорних колективів,  тематичне театральне дійство «Ой на  Івана ой на Купала», ігри-
ща присвячені святкуванню свята Івана Купала, відеодискотека ) 
16.30 нагородження призерів та переможців. Офіційне закриття змагань. 

6. Визначення переможців.  
6.1. Порядок зайнятих місць визначається результатом  проходження дистанції.  
6.2. Результат екіпажу-переможця визначається найменшим часом, витраченим на проходження 
всієї траси змагань враховуючи різницю у старті.  
 
7. Нагородження.  
Екіпаж-переможець нагороджується перехідним Кубком, дипломами та грошовим призом.  
Призери (2-3 місця) нагороджуються цінними призами та дипломами.  
Призовий фонд може бути збільшено, остаточна сума буде оголошена перед стартом. Спонсора-
ми змагань можуть бути запропоновані додаткові спеціальні призи, які вручаються призерам і 
учасникам за поданням ГСК.  
 
8. Фінансування  
Витрати, пов’язані з підготовкою, проведенням змагань та нагородження переможців здійсню-
ються за рахунок організаторів, учасників змагань та спонсорів. Витрати по відрядженню спорт-
сменів та представників, харчуванню учасників, технічне укомплектування команд за рахунок 
організацій, що відряджають або учасників змагань..  
 
9. Забезпечення безпеки змагань.  
9.1. Організований рятувальний загін. У складі загону - лікар. Встановлюються п’ять контроль-
них пости для визначення місця перебування учасників змагань.  
9.2. Організовано чергування автомобіля швидкої допомоги з лікарем.  
 
 
10. Умови прийому учасників.  
10.1. Учасники змагань повинні мати необхідне спорядження для проживання та організації хар-
чування в польових умовах. За потреби організатори змагань забезпечать наметами для прожи-
вання у польових умовах у базовому таборі 1 та 2. 
10.2.  При бажанні  учасників та гостей «Поліської регати» їм пропонується розміститися у  готе-
лях та агрооселях. Умови оплати і розташування за контактними телефонами 0336230127 або 
0662122337. 
10.3. Збереження особистого майна учасників після старту і до фінішу команди забезпечує 
оргкомітет змагань. За одну годину до старту учасник змагань повинен компактно упакувати 
своє особисте майно і здати його на зберігання представнику ГСК.  
10.4. Стоянка особистого автотранспорту учасників буде організована  на базі НПП «Прип’ять-
Стохід» у с. Люб’язь  та стоянках при готелях у смт. Любешів.  
 
11. Під'їзд до місця змагань:  
Рух маршрутних автобусів(Додаток 3) 
 
 
12. Заявки на участь.  
Попередні заявки подаються в оргкомітет до 15 червня 2010 р. електронною поштою:  
                                                  rlp1@rambler.ru  
                                 тел.:  +38 (03362) 30127,       +38 (0362) 30123  
         моб. +3 8 066 2122337 (Віталій Веремчук)  
Іменні заявки (Додаток 2), організаційний внесок, страховий поліс, медичний допуск, паспорт 
подаються в мандатну комісію на місці змагань.  
Дане положення є офіційним викликом на змагання.                                                      
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Додаток1 
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Додаток 2    
 
Форма заявки:  
Заявка на участь у міжнародному фестивалі з екстремального туризму «Поліська регата» 
Місце проведення: річки Стохід та Прип’ять, Волинська область, Україна.  
Екіпаж _______ клубу, секції, збірний екіпаж і т.д. 
                                                      
 
 
 
 
 
  
 
 
Підпис представника команди _________________                            __________ (Прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ПІБ Назва 
команди 

Дата на-
родження 

Країна        Домашня                                  
адреса 

Підпис лікаря. 
Штамп фізку-
льтурного дис-
пансеру 
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Додаток 3 

Графік руху автобусів через АС Любешів 
 

№ 
п/п Назва маршруту Відправ-

лення з 
Прибуття в 
Любешів 

Відправ-
лення з 

Любешова 
Прибуття в 

1.  Луцький напрямок 
2.  Барановичі - Луцьк 09-10 15-40 16-00 пн/сб 19-00 
3.  Ветли - Луцьк 18-00  19-30 19-50 22-20 
4.  Деревок - Луцьк 04-30 04-50 05-00 07-30 
5.  Дольськ - Луцьк 19-30 з Луцька 22-00 9-10, 12-25 12-00 
6.  Дольськ Нововолинськ 17-45 18-20 18-30 22-45 
7.  Задовже - Луцьк 9-50 12-40 16-30 15-40 
8.  К.Каширськ - Луцьк 5-45 6-40 6-50 9-45 
9.  Лобна - Луцьк 6-30 7-10 7-30 10-00 
10.  Любешів - Б.Воля   13-15, 20-00 14-15, 21-15 
11.  Любешів - Віл   7-40,13-10 8-05, 13-35 
12.  Любешів - КИЇВ 10-30 з  Києва 18-30 22-30 6-30 в Київ 

13.  Любешів - Луцьк 5-10, 17-15, 9-10, 
10-30, 12-5 

8-20, 10-00, 12-
40, 13-10, 15-00 

5-45, 11-00, 11-55, 
14-10, 15-40 

8-20, 13-20, 14-30, 
16-40, 18-10 

14.  Любешів - Нововолинськ  11-10 13-40  
15.  М.Глуша - Луцьк 15-20 17-30 17-45 20-20 
16.  Невір - Горохів 5-30 7-00 7-10 9-40 
17.  Щитинь - Горохів 6-15 7-40 8-05 10-40 
18.  Щитинь - Луцьк 12-00 13-30 13-45 16-20 
19.  Цир - Луцьк   13-10, 14-50 15-40, 17-30 
20.  Білоруський напрямок 
21.  Ковель - Іваново 5-30 8-40 9-05 11-15 
22.  Луцьк – Барановичі 9-10 12-15 12-25 пт,нд  
23.  Луцьк - Дольськ  7-15 10-50 11-00, 22-00 15-10 
24.  Луцьк - Невір 13-10 15-30 15-45 17-15 
25.  Луцьк -Цир 5-10 8-20 8-30,21-15 9-15, 22-00 
26.  Любешів – Дольськ 7-00 7-30 7-45 8-25 
27.  Любешів - Курінь   13-35 14-25 
28.  Любешів - Невір  6-50 8-40 12-00 14-00 
29.  Любешів – Хоцунь   8-45, 14-10 10-00, 15-10 
30.  Любешів – Цир   11-30, 13-05  
31.  Нововолинськ - Дольськ 11-45 18-55 17-05 17-35 
32.  Камінь Каширський напрямок 
33.  Горохів - Щитинь 12-30 16-40 17-00  
34.  Іваново - Ковель  15-45 17-50 18-05 21-10 
35.  Луцьк - Деревок 17-20 22-00 20-10 21-00 
36.  Луцьк - К.Каширський 15-00 18-00 18-20 19-00 
37.  Луцьк - Лобна 18-55 21-20 21-30 22-00 
38.  Луцьк – Проходи 15-45 18-30 18-40 19-10 
39.  Луцьк - Щитинь 6-15 9-00 9-45 11-30 
40.  Любешів - Деревок   7-40,11-20 8-00, 11-40 
41.  Любешів - Залаззя   10-45,16-45 11-45, 17-45 
42.  Любешів -К.Каширський    12-00 13-30 
43.  Любешів – Ковель   12-20 15-20 
44.  Любешів - Лобна   7-40, 11-50, 18-00 8-15, 12-25, 18-35 
45.  Любешів - Любохини   12-50 11-10 
46.  Любешів - Луцьк   5-50 20-00 
47.  Інші  напрямки 
48.  Луцьк - Ветли 11-40 14-15 14-25 19-20 
49.  Луцьк - Задовже 10-00 12-40 13-15 16-00 
50.  Луцьк - М.Глуша 11-20 14-00 14-05 17-30 
51.  Любешів - Березна Воля   20-00 21-20 
52.  Любешів -Бучин   9-10, 15-25 10-10, 16-25 
53.  Любешів –Діброва   13-10 14-30 
54.  Любешів – Залаззя   10-45 13-00 
55.  Любешів – Залаззя   13-35 15-10 


