ПОЛОЖЕННЯ
про 7-й міжнародний зліт велотуристів ФСТУ
1. ОРГАНІЗАТОРИ
Комісія з велосипедного туризму ФСТУ
Комісія з велосипедного туризму Львівської обласної ФСТ
2. СПІВОРГАНІЗАТОРИ
Трускавецька міська рада
3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова оргкомітету
Заст. голови оргкомітету з питань програми зльоту
Заст. голови оргкомітету з організаційних питань
Заст. голови оргкомітету з питань промоції
Заст. голови оргкомітету з питань велотурів
Керівник бюро зльоту

Микола Іваник
Роман Коваль
Тарас Пахолюк
Міхал Рачинські (Польща)
Олег Осійчук
Юлія Кардаш

4. МЕДІЙНИЙ ПАТРОНАТ
«Трускавецький вісник», «Міське радіо»
5. ЦІЛІ
- популяризація велосипедного туризму, як форми активного відпочинку і здорового
способу життя;
- обмін досвідом організації відпочинку на велосипедах;
- знайомство з історією, культурою, природою, пам’ятками архітектури, фольклором
Львівщини, популяризація туристських і курортних можливостей міст Трускавця,
Східниці та їх околиць;
- налагодження тісних контактів між велотуристами різних регіонів України та
велотуристами інших країн;
- вдосконалення спортивної майстерності велотуристів.
6. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Зліт відбудеться 23-28 липня 2019 року у м.Трускавці Львівської області. База зльоту
(бюро зльоту) знаходитиметься в Будинку школяра (м.Трускавець, вул.Стебницька,12).
Розміщення учасників зльоту відбуватиметься у власних наметах в наметовому
містечку, готелі «Марко», отелі «Візит», санаторії «Дніпро-Бескид». Наметове містечко
розміщуватиметься на території спортивного табору «Смерічка» Дрогобицького
державного педагогічного університету ім.І.Франка (біля санаторію «Конвалія», що на
вул. Помірецька,55). Крім місць для наметів на території наметового містечка також є
місце для ватри зльоту, місця для приготування їжі на вогні, спортивний майданчик ( мініфутбол, волейбол), туалети, душові кабіни. Також буде обмежена можливість
користування електроенергією (електрочайники, зарядження електронних пристроїв) за
умови використання власних електропродовжувачів.
7. УЧАСНИКИ
У зльоті беруть участь велотуристи України та інших країн, які представляють
туристські, спортивні, молодіжні організації, навчальні заклади, а також на умовах
особистої (індивідуальної) участі. Діти віком до 18 років беруть участь у зльоті під опікою
батьків або дорослих опікунів.
8. ТРАСИ ВЕЛОМАНДРІВОК
Траси веломандрівок зльоту проходять територією Дрогобицького, Сколівського,
Самбірського, Стрийського, Турківського районів Львівської області. На кожен день
зльоту учасникам будуть запропоновані 2-3 варіанти трас веломандрівок. Траси

прокладені в передгір’ях Карпат, в основному долинами рік, з перевалами між ними.
Перепади висот знаходяться в межах 500 м, покриття доріг в основному асфальтове, хоча
часто неякісне покриттям. Окремі ділянки трас веломандрівок прокладені гравійними,
грунтовими та лісовими дорогами. Інтенсивність автомобільного руху на трасах
здебільшого незначна. Детальний опис трас учасники отримають в перший день зльоту.
9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
Індивідуальні заявки учасників на участь у зльоті встановленої форми (додається)
подаються на адресу голови оргкомітету:
Микола Іваник
вул. Мазепи,6а, кв.37
м.Трускавець Львівської області, Україна, 82200
або на електронну адресу: ivanykmb@gmail.com
в термін до 10.06.2012.
Оплату організаційного внеску та плату за попередньо замовлене проживання і
харчування слід надсилати на картку ПриватБанку голови оргкомітету № 4149 4991 1121
5065. Оплату організаційного внеску та плату за попередньо замовлене проживання і
харчування від іноземних учасників зльоту приймають керівники делегацій інших країн.
10. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ
- члени комісії з велотуризму ФСТУ, члени Ради старійшин ФСТУ,
керівники делегацій від інших країн ( по одному від країни) - не сплачують оргвнеску
- члени ФСТУ, РТТК, UECT, KST, ТСС Білорусі, іноземних клубів велотуристів, молодь
у віці до 18 років - 200 грн.
- сім’ї ( батьки - члени ФСТУ, РТТК, UECT, KST, ТСС Білорусі, іноземних клубів
велотуристів + 1-2 дит) - 300 грн.
- інші учасники . . . . . . . . - 300 грн.
11. НАБІР ДЛЯ УЧАСНИКІВ ЗА РАХУНОК ОРГВНЕСКУ
1. Значок зльоту.
2. Краєзнавчі матеріали.
3. Карти м.Трускавця та Львівської області.
4. Опис трас веломандрівок.
5. Ідентифікатор учасника зльоту і номер на велосипед.
6. Кулькова ручка.
7. Відбиток печатки зльоту.
8. Магніт з емблемою зльоту.
9. Свідоцтво учасника зльоту.
12. СУВЕНІРИ З ЕМБЛЕМОЮ ЗЛЬОТУ ЗА ДОДАТКОВУ ОПЛАТУ
1. Футболка
- 150 грн.
2. Курортний кухлик для мінеральної води
- 50 грн.
13. ТАРИФИ НА ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ
13.1. ПРОЖИВАННЯ:
- в готелі «Марко» (м.Трускавець, вул.Городище,1а), в отелі «Візит»
(м.Трускавець, вул. Дрогобицька, 77), готелі «Бескид» санаторію
«Дніпро-Бескид», в 2-х місн. номері «стандарт» зі всіми
вигодами і 2-разовим харчуванням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 450 грн./особа/доба;
- у власному наметі на території бази зльоту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 50 грн./ос./доба
УВАГА: Замовлення на проживання (резервування місць) в готелях повинно бути подане
організаторам до 01.06.2019 р.
13.2. ХАРЧУВАННЯ:
- Сніданок + обід-вечеря
- 160 грн.

13.3. ЕКСКУРСІЯ:
Автобусна екскурсія «Курорти Львівщини» (Трускавець-Сколе-Славсько-ВолосянкаУрич-Східниця-Трускавець - 300 грн./ос.
Екскурсія відбудеться за умови наявності не менше 35 охочих (попередній запис в
заявках на участь в зльоті, додатково - під час реєстрації в бюро зльоту).
14. ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ:
- наявність документа, що посвідчує особу, та членського посвідчення, котре дає право
на пільгову оплату організаційного внеску;
- своєчасна оплата організаційного внеску, проживання та інших замовлених послуг;
- наявність велосипеда для їзди дорогами з різним покриттям, в т.ч. гравійними,
грунтовими, лісовими;
- носіння особистого ідентифікатора на території бази зльоту та прикріплення виданого
організаторами номера до велосипеда;
- дотримання умов цього Положення, Правил дорожнього руху, вимог організаторів
зльоту;
- дотримання правил протипожежної безпеки та охорони природи;
- безумовне дотримання тиші в нічний час від 23:00 до 6:00;
- наявність договору (поліса) страхування від нещасних випадків, дійсного на час
зльоту;
- зберігання велосипедів у спеціально відведених місцях або під особистим наглядом;
- дотримання безпечного інтервалу 1,5-3 м між велосипедами під час руху велотрасами,
а під час спусків – не менше 15 м;
- використання велошоломів рекомендується під час виїздів на велотраси, а під час
змагань є обов’язковим.
15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
- Організатори не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну учасниками зльоту третім
особам, і навпаки.
- Організатори не страхують велосипедів учасників і їх спорядження та не несуть
відповідальності за їх пошкодження чи втрату.
- Учасники добираються до місця зльоту за власний кошт.
- Учасники несуть особисту правову та матеріальну відповідальність за свою участь у
зльоті, у тому числі за збереження своїх речей та спорядження.
- Учасники виїжджають на траси зльоту індивідуально.
- Молодь у віці до 18 років може брати участь у зльоті тільки під опікою дорослих осіб.
- На базі зльоту буде працювати пункт технічного вело сервісу (платний).
- Зліт відбудеться за будь-якої погоди.
- Інтерпретація та внесення змін до даного Положення належить до виключної
компетенції організаторів зльоту.
Голова оргкомітету
Микола Іваник
тел. +38 066 2817381
ivanykmb@gmail.com

Заступники голови оргкомітету
Міхал Рачинські
тел. +48 050 8375443
merkurypl@wp.pl
Тарас Пахолюк
тел. +38 095 2775001
+38 067 3702881
taras_pakholyuk@ukr.net

Керівник бюро зльоту
Юлія Кардаш
тел. +38 098 9064219
truskmolod@ukr.net

ПРОГРАМА
7-го міжнародного зльоту велотуристів ФСТУ
23 липня – вівторок
від 9.00 - приїзд учасників зльоту, реєстрація та розміщення
20:00 - 22:00 - урочисте відкриття зльоту, концерт
24 липня – середа
8:00 - 9:00 - сніданок
9:00 - 18:30 - веломандрівки за маршрутами:
А Трускавець-Стебник-Уличне-Довголука-Конюхів-Стрий-Верхні
Гаі-Трускавець (80 км)
Б Трускавець-Стебник-Уличне-Довголука-Нижня Стинава-РозгірчеДолішнє-Моршин-Стрий-Верхні Гаі-Трускавець (110 км)
19:00 - 20:00 - обід-вечеря
20:00 - 20:30 - вечірній інструктаж велотуристів
25 липня – четвер
7.30 - 8.30 - сніданок
8:30 - 18:00 - веломандрівки за маршрутами:
А Трускавець-Борислав-Опака-Підбуж-Уріж-Попелі-БориславТрускавець (65 км)
Б Трускавець-Борислав-Східниця-Новий Кропивник-Смільна-ПідбужУріж-Борислав-Трускавець (74 км)
В Трускавець-Борислав-Східниця-Рибник-Ісаі-Жданівка-СмільнаЗалокоть-Підбуж-Уріж-Попелі-Борислав-Трускавець (112 км)
19.00 - 20.00 - обід-вечеря
20:00 - 20:30 - вечірній інструктаж велотуристів
20.30 - 22:00 - вечірня розважальна програма за участю місцевих художніх
колективів
26 липня – п’ятниця
7.30 - 8.30 - сніданок
8:30 - 18:00 - веломандрівки за маршрутами:
А Трускавець-Борислав-Східниця-Урич- Підгородці-Ямельниця-ОрівОрів-Зимівки-Бистрий-Помірки(Трускавець) (48 км)
Б Трускавець-Борислав-Східниця-Урич-Підгородці-ЯмельницяКрушельниця-Корчин-Верхнє Синевидне-Межиброди-Нижня
Стинава-Орів-Зимівки-Бистрий-Помірки(Трускавець) (92 км)
19.00 - 20.00 - обід-вечеря
20:00 - 20:30 - вечірній інструктаж велотуристів
20.30 - 22:00 - вечірня розважальна програма
27 липня – субота
7.30 - 8.30 - сніданок
8:30 - 18:00 - веломандрівки за маршрутами:
А Трускавець-Дрогобич-Лішня-Нагуєвичі-Попелі-Борислав-Трускавець
(52 км)
Б Трускавець-Дрогобич-Лішня-Кульчиці-Самбір-Уріж-ПопеліБорислав-Трускавець (95 км)
19.00 - 20.00 - обід-вечеря
20.00 - урочисте закриття зльоту, прощальна вечеря біля ватри
28 липня – неділя
7.30-8.30 - сніданок
до 12.00 - від’їзд учасників зльоту

