ПОЛОЖЕННЯ
про ранги спортсменів України та Кубок України
зі спортивного орієнтування бігом (СОБ) на 2018 рік
1. Ранги сильніших спортсменів України зі спортивного орієнтування бігом
складаються за підсумками результатів календарного року з метою:
- формування штатної збірної команди та списку збірної команди України зі
спортивного орієнтування на наступний рік.
- визначення кращих спортсменів року.
2. Ранги спортсменів формуються в наступному порядку:
2.1. Спочатку розташовуються спортсмени, які зайняли місця на офіційних
міжнародних змаганнях у наступній послідовності:
2.1.1. Чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Кубок світу в загальному заліку:
– 1-20 місця в особистому заліку;
– 1-6 місця в естафеті.
2.1.2. Етапи Кубку світу:
– 1-10 місця в особистому заліку;
– 1-3 місця в естафеті.
2.1.3. Чемпіонат світу серед юніорів:
– 1-6 місця в особистому заліку.
– 1-6 місця в естафеті.
2.2. Якщо показники спортсменів за пунктом 2.1. рівні, то місце між ними в ранзі
визначається за наступним пунктом п.2.3.
2.3. Після спортсменів, які досягли міжнародних результатів, у ранзі розташовуються
спортсмени, які набрали більшу суму очок:
- у поточних Рангах ІОФ (окремо спринт та довга/середня дистанції) та посіли 1-4 місця
серед українських спортсменів;
- у Рангу (України) за змагання, перелік яких затверджують Тренерські Ради ФСО
України до початку змагального сезону (див. пп. 2, 3, 4, 8 у Додатку 1).
2.4. Ранг підводиться у вікових групах (ЧЖ-21, 20, 18, 16, 14) згідно діючих правил зі
спортивного орієнтування. А також може підводитись у кількох групах одночасно.
Спортсмен, молодший за віком може виступати в більш дорослій групі та жінки в чоловічій,
при цьому він отримує ранг у двох вікових групах за кількістю балів, яку він/вона отримав
під час виступу на змаганнях у більш дорослій групі.
У випадку якщо згідно з технічний завданням від ТР суміжні групи долали однакову
дистанцію (наприклад 21 та 20), очки можуть додатково зараховуватися спортсмену і до
рангів старшої групи, де у формулі Тпер – кращий час проходження дистанції (з двох груп).
2.5. За підрахунок рангів відповідають старші тренери збірних.
3. Сума балів нараховується за формулою:
К = 100х(2-Туч./Тпер.),
де К - очки учасника,
Туч. - час проходження дистанції учасником,
Тпер. - час проходження дистанції переможцем.
4. У залік для груп ЧЖ 20, 18, 16, 14 враховуються до 8 кращих з 13 результатів,
що показали спортсмени на змаганнях в індивідуальному заліку за програмою чемпіонатів
України (пп. 2, 3, 4, 8 у Додатку 1).
У залік для груп ЧЖ 21 враховуються результати, що показали спортсмени
на змаганнях в індивідуальному заліку за програмою чемпіонатів України (пп. 2, 3, 4, 8 у
Додатку 1):
- спринт/коротка дистанція (до 4 кращих результатів з 6)
- довга/середня дистанції (до 4 кращих результатів з 7)

5. До Рангу для груп ветеранів (ЧЖ 35-85) враховуються до 6 кращих результатів,
що показали спортсмени на індивідуальних змаганнях за програмою чемпіонатів України
(пп. 2, 3, 4, 8 у Додатку 1)
Ранг підводиться за кількістю балів у відповідній віковій групі, а також може
підводитись у кількох групах одночасно. Спортсмен, старший за віком може виступати в
молодшій групі та жінки у чоловічих групах, при цьому він/вона отримують ранг лише в тій
групі, де виступив/ла на даних змаганнях, а загальний Ранг може отримати в кількох вікових
групах (але лише за змагання в цій групі). Сума балів нараховується за формулою, що
зазначена в пункті 3.
6. Результат учасника в Кубку України сезону 2018 визначається за більшою сумою
балів всіх 11 етапів.
Результат учасника в Кубку України зі спринту сезону 2018 визначається за більшою
сумою балів всіх 8 етапів.
Сума балів нараховується за формулою, що зазначена в пункті 3.

Додаток 1:
Перелік рангових стартів серед груп ЧЖ-21, 20, 18, 16, 14 :
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Назва змагань
Кубок України (етапи), всеукраїнські змагання
«Різдвяні старти»
(бігом)
(ІІІ ранг)
(Херсонська обл., 05-08.01.2018),
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки),
Кубок України (етапи), всеукраїнські змагання
серед вихованців ДЮСШ та позашкільних
закладів (бігом) (ІІІ-IV ранг, Львівська обл.,
28.03-02.04.2018),
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки),
Кубок України (етапи) (бігом, ІІІ-ІV ранг,
(Херсонська обл. 18-23.04.2018)
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки,
командний, на окремих дистанціях), Кубок
України (етапи) (бігом, ІІІ-IV ранг, Чернігівська
обл., 08-14.05.2018)
Кубок України зі спринту (етап, бігом),
всеукраїнські змагання ”Кубок Столиці” (ІІІ
ранг) (м. Київ, 25-29.05.2018)
Кубок України (етапи), всеукраїнські змагання
«СКІФ» (Сумська обл, 16-19.06.2016)
КУ зі спринту 7 етап, всеукраїнські змагання
«Кубок Одеси» (м. Одеса, 23-27.08.2018)
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки,
спринтерські дистанції), Кубок України
(етапи, фінал) (бігом, ІІІ-IV ранг, Волинська
обл., 20-24.09.2018)
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