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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ ТЕХНІКИ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ  

У СПОРТИВНОМУ (ПІШОХІДНОМУ) ТУРИЗМІ 

 
Анотація. В даній статті розглянуто питання правильної організації 

рятувальних робіт з метою уникнення непорозумінь на змаганнях з техніки 
пішохідного туризму та запобіганню невиправданих ризиків в похідних 
умовах. Завдяки розумінню виконуваної роботи під час проведення 
рятувальних робіт виникає можливість під лаштуватися під умови що 
змінюються і відкоригувати дії не порушуючи безпеку потерпілого.  

Ключові слова: рятувальні роботи, транспортування, потерпілий, 
мотузки, ноші, «кокон». 

 
Soga S.M. 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute" 
(Kyiv, Ukraine) 

 
SOME ASPECTS OF REALIZATION OF RESCUE SERVICE TECHNICS  

IN SPORTS (PEDESTRIAN) TOURISM 
 
Abstract. This article discusses the issue of the correct organization of 

rescue operations in order to avoid misunderstandings in competitions in the field of 
pedestrian tourism and to prevent unnecessary risks in the original conditions. 
Thanks to the understanding of the work performed during the rescue work, there is 
an opportunity to adjust to under conditions that change and correct the actions 
without violating the safety of the victim. 

Keywords: rescue works, transportation, injured, ropes, dooly, "cocoon". 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос правильной 

организации спасательных работ во избежание недоразумений на 
соревнованиях по технике пешеходного туризма и предотвращению 
неоправданных рисков в походных условиях. Благодаря пониманию 
выполняемой работы во время проведения спасательных работ 
появляется возможность подстроиться под. изменяющиеся условия и 
откорректировать действия не нарушая безопасность потерпевшего. 

Ключевые слова: спасательные работы, транспортировку, 
потерпевший, веревки, носилки, «кокон». 

 
Техніка рятувальних робіт - це сукупність технічних прийомів і засобів, 

що використовуються для пошукових і транспортувальних робіт в аварійних 
ситуаціях спортивних туристських походів.  

Рятувальні роботи можуть проводитися з використанням спеціальних 
засобів виявлення і транспортування постраждалих та за допомогою підручних 
засобів. У спортивному туризмі рятувальні роботи, як правило, проводяться 
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підручними засобами. Техніка рятувальних робіт підручними засобами різна в 
залежності від рельєфу місцевості. На простому рельєфі використовується: 
транспортування «на собі» (на руках, плечах, в рюкзаку, на бухті мотузки), на 
ношах, на волокушах та інших саморобних пристроях. На складному рельєфі 
транспортування потерпілого здійснюється з обов'язковим страхуванням його і 
супроводжуючого за допомогою мотузки. При цьому використовуються різні 
види техніки транспортування потерпілого: спуск, підйом, траверс, навісна 
переправа. Має особливості підйом постраждалого по скельній стіні і з 
льодової тріщини, його спуск по схилу та зі скельних ділянок як силами одного 
так і всієї команди. Спільними для всіх видів транспортування потерпілого є: 
страховка, забезпечення відповідного положення потерпілого в залежності від 
характеру травми, максимальна обережність і швидкість, правильне 
використання прийомів першої долікарської допомоги потерпілому. 

Для кращої підготовки туристів до участі в походах та забезпечення 
більшої безпеки на маршруті, на змаганнях зі спортивного (пішохідного) 
туризму рятувальні роботи включають до дистанції кросс – похід, а також 
відокремлюють в окрему дистанцію. «Рятувальні роботи» – коротка або довга 
дистанція, яка передбачає транспортування умовно потерпілого силами 
команди на певних ділянках дистанції або через етапи та (або) спеціальні 
завдання. Як самостійна дистанція «Рятувальні роботи» проводяться на 
дистанціях ІІІ–V класів складності [4]. 

На цій дистанції спортсменам необхідно якомога швидше надати 
умовно «потерпілому» першу до медичну допомогу та транспортувати його 
дотримуючись правильної техніки та обладнання транспортних засобів по 
різним технічним етапам та між ними. Умовами змагань задають і складність 
рятувальних робіт в залежності від певного об’єму роботи котру буде 
необхідно виконати туристам. А саме довжини перешкод, транспортних 
засобів які необхідно буде виготовити, складності травм потерпілого, зони в 
якій необхідно буде працювати, рельєфу території проведення змагань, 
погодних умов за яких необхідно працювати, тощо. 

Рятувальні роботи, як змагальна дистанція, кваліфікується як найбільш 
фізично складна, адже вага потерпілого та транспортних засобів частіш за все 
досить велика і команді необхідно докласти не мало зусиль для того щоб 
транспортувати його по технічному етапі, який окрім цього ще необхідно 
обладнати [3].  

В залежності від перешкоди яку необхідно подолати та технічного етапу 
вказаного в умовах змагань існують і способи транспортування потерпілого чи 
декількох потерпілих. Розрізняють наступні види транспортування потерпілого 
та вимоги до виконання: 

 Транспортування потерпілого по пересічній місцевості на бухті 
мотузки, лямках рюкзака, в ношах, в коконі і т.д. – в залежності від обраного 
способу вказують необхідну кількість транспортуючих та супроводжуючих. 
Ноші повинні переноситися по місцевості не менше ніж двома учасниками 
команди. Необхідність супроводжуючого учасника визначається Умовами 
змагань. Супроводжуючий учасник повинен знаходитися поруч із ношами (на 
відстані, яка дозволяє контролювати стан потерпілого й тримати в полі зору 
обличчя потерпілого). Ноші повинні транспортуватися так, щоб на похилих 
ділянках маршруту голова потерпілого знаходилася вище ніг. На 
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горизонтальних ділянках положення потерпілого головою вперед. Під час 
транспортування на ношах на будь-якому етапі потерпілий повинен бути 
прикріплений до них в трьох точках (грудина, стегна, ноги) мотузками, які 
зафіксовані до жердин для попередження перевертання потерпілого на 
зворотну сторону нош. Для виготовлення нош використовуються: 

 дві повздовжні (2,5 – 3м) жердини; 
 три поперечні (0,6 – 1м) жердини; 
 мотузка допоміжна або основна, штормівки (не менше двох) чи 

спеціальний чохол (полотнище), зшитий із міцної тканини тощо. 
Крайні поперечні жердини прив'язуються до повздовжніх жердин зверху, 

а середня – знизу (на відстані 20-50см від поперечної жердини зі сторони 
голови). 

При виготовленні нош повинно бути забезпечено не менше двох обертів 
навколо кожної жердини, якщо використовується основна мотузка, і трьох 
обертів, якщо використовується допоміжна мотузка. Для зв’язування 
використовуються вузли відповідного призначення, передбачені Настановами 
з пішохідного туризму. 

Ноші повинні бути обладнані натягнутими діагоналями (мотузка 
діаметром не менше 6мм), які закріплюються до внутрішніх кутів каркасу нош. 

Якщо ноші в'яжуться з мотузок, кріплення їх до повздовжніх жердин 
здійснюється за допомогою вузлів «стремено» або напівсхоплюючих, відстань 
між якими повинна бути до 20см. 

Якщо ноші виготовляються зі штормівок, то повздовжні жердини повинні 
бути протягнуті через рукави, які вивернуті всередину. Всі ґудзики та 
блискавки повинні бути застібнуті. Застібки повинні знаходитися на нижній 
стороні нош. 

Ноші повинні бути зав’язані відповідно до зросту потерпілого (голова та 
гомілки можуть лежати на крайніх поперечинах). 

М’які ноші (кокон) виготовляються з основної мотузки. Допускається 
будь-який спосіб виготовлення, описаний у методичній літературі. Кількість 
витків повинна відповідати зросту потерпілого. Відстань між витками до 20 см. 
Потерпілий транспортується в спальному мішку та/або на килимку. 

Кріплення кокону до жердини, транспортної мотузки, перил 
здійснюється не менше ніж у трьох точках за петлі кокону (плечі, стегна, 
коліна) [2]. 

 Транспортування потерпілого по вертикальним та похилим технічним 
етапам з використанням вертикально закріплених перил, та страховки (підйом 
по схилу, вертикальний підйом, спуск по схилу, вертикальний спуск) – спуск та 
підйом потерпілого в залежності від травми може виконуватись як з 
супроводжуючим учасником так і без нього. При підйомі з використанням нош, 
«кокону» та інших транспортних засобів наявність супроводжуючого є 
обов’язковою. Петлі транспортних засобів повинні бути зведені в одну точку з 
урахуванням неможливості перекидання потерпілого. В цю точку кріпиться 
підйомна (транспортувальна) мотузка за яку здійснюється підйом або спуск та 
страхувальна мотузка, а також вус самостраховки потерпілого та 
супроводжуючого. Також потерпілий та супроводжуючий мають бути 
незалежно скріплені вусами самостраховки в будь – яку точку ІСС. 
Транспортувальна мотузка обов’язково має бути під страхована подвійним 
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«схоплюючим» вузлом. Для полегшення підйому до транспортувальної 
мотузки перед «схоплюючим» вузлом прикріплюють поліспаст. 
Супроводжуючий під час транспортування повинен слідкувати за станом 
потерпілого та унеможливлювати торкання ним рельєфу. 
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