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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення відкритого командного чемпіонату Черкаської області 

зі спортивного орієнтування. Кубок області ( 4 етап). 

 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
      Змагання проводяться з метою: 

- залучення до систематичних занять спортивним орієнтуванням широкого кола молоді; 

- подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в області; 

- підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів; 

- виявлення перспективного резерву найсильніших спортсменів для формування збірної команди 

області. 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Загальне керівництво підготовкою та проведення змагань здійснюють Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації (далі - Управління) та Відокремлений підрозділ громадської організації 

«Федерація спортивного орієнтування України» в Черкаської області (далі – ВП ГО «ФСОУ» у Черкаській 

області). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань покладаються на головну 

суддівську колегію, затверджену управлінням.  

Змагання проводяться відповідно до календарного плану спортивних змагань на 2019 рік згідно з 

Правилами змагань зі спортивного орієнтування, затвердженого Управлінням. 

 

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До змагань допускаються спортсмени спортивних шкіл, навчальних закладів, клубів, 

підприємств, установ, інших осередків розвитку орієнтування (далі - організації), а також 

спортсмени інших областей за запрошенням підрозділу. 

Склад команди: 16 спортсменів, 1 тренер, 1 представник. Кількість команд від організацій, 

спортивних шкіл, навчальних закладів, клубів необмежена. 

Учасники змагаються в групах: 

Ч/Ж – OPEN (новачки)                                 Ч/Ж – 16      2003 – 2004 р.н. 

Ч/Ж – 10    2009 – 2010 р.н.                          Ч/Ж – 21      2002 – 1980 р.н.    

Ч/Ж – 12    2008 – 2007 р.н.                          Ч/Ж – 55      1955 – 1979 р.н.   

Ч/Ж – 14    2005 – 2006 р.н.                           Ч/Ж – 70     1954 і старші                 
 

4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Особистий результат учасника визначається за найменшим часом проходження дистанції 

змагань.  

Результат учасника у Кубку області визначається за найбільшою сумою балів 10-ти кращих 

стартів змагань. Очки нараховуються  за формулою: К = 100 х (2-Тпер/Туч), де К – очки учасника 

за кожен старт, Туч – час подолання дистанції учасником, Тпер – час переможця. 
 

5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться 03-04 травня 2019 року в с. Сагунівка, Черкаського району. 

03 травня, п’ятниця 

15.00 – 18.00 – робота мандатної комісії (Будинок Культури с. Сагунівка) 

16.00  –  18.00 - полігон  



 04 травня, субота 

09.00 – 10.00 – робота мандатної комісії (Будинок Культури с. Сагунівка) 

 10.30 –  відкриття змагань 

 11.00 – початок кваліфікаційних змагань на коротких дистанціях 

 14.00 –  нагородження переможців та призерів, закриття змагань  

 15.00 –  роз'їзд учасників 

 

6. НАГОРОДЖЕННЯ 

Учасники, які посіли І-ІІІ місце нагороджуються грамотами та медалями. Команди, які посіли І-ІІІ 

місця  нагороджуються грамотами. 
 

7. ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати по організації змагань, канцелярські товари, харчування суддів, друк спортивних 

карт, нагородження переможців і призерів грамотами та медалями, команди – грамотами  за рахунок 

Управління згідно із затвердженим кошторисом. 

Витрати на проїзд, харчування та проживання учасників - за рахунок організацій, які 

відряджають команди, або самих учасників. 
 

8. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ 

УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 «Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів»: 

-  підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 

             - контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час проведення змагань 

здійснює робоча комісія, яка утворена відповідним органом влади. 

Власник споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний  подати до робочої 

комісії акт про готовність до проведення змагань. 

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення надзвичайних 

обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним 

законодавством України. 

 

9. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до «Положення про медичне 

забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 27.10.2008 № 614. 

Для медичного забезпечення залучаються кваліфіковані медичні працівники. Лікарі, які 

обслуговують спортивно-масові заходи повинні мати все необхідне для надання невідкладної медичної 

допомоги та транспортування постраждалих у відповідні лікувально-профілактичні заклади. 

 

10. ЗАЯВКИ 

Попередні іменні заявки з прізвищем та ім'ям учасника (повністю), датою народження, розрядом, 

групою, в якій виступатиме учасник мають надійти не пізніше 29 квітня 2019 року. 

   Іменні заявки, підписані керівником організації та лікарем, оформлені згідно з правилами змагань, 

паспорти (свідоцтва про народження) і класифікаційні книжки спортсменів - не пізніше 10.00  04 травня до 

мандатної комісії. 

Контактні реквізити для надсилання заявок та довідок: 

• електронна адреса: Ufishkina@ukr.net; онлайн заявка через сайт ФСОУ. 

• телефон              093-74-393-27; 098-02-50-137   Уфімцева Т.С. 

                                  Всі учасники повинні мати страховий поліс.  
 

 
 

 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 

mailto:Ufishkina@ukr.net

