
 
“Погоджено”       “Затверджую” 
Керівник ВП ГО «ФСОУ»     Начальник відділу у справах молоді 
у Сумській області       та спорту Сумської міської ради 
    
_____________ Дрозд О.М.      _____________  ________________  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відкритий чемпіонат міста Суми  
зі спортивного орієнтування бігом «Зимове місто - 2019» 

 
1. Цілі і завдання 

 Популяризація та пропаганда спортивного орієнтування; формування здорового способу 
життя та залучення населення м. Суми до регулярних занять фізичною культурою і спортом; 
підвищення індивідуальної майстерності спортсменів та підготовка для участі у національних 
змаганнях.  

2. Керівництво проведенням змагань 
 Загальне керівництво здійснюється відділом  у справах молоді та спорту Сумської міської 
ради, безпосереднє проведення змагань покладається на Відокремлений підрозділ Федерації 
спортивного орієнтування у Сумській області та суддівську колегію, затверджену відділом. Головний 
суддя змагань – Слутий Ігор Євгенійович  (050 327 31 35) суддя НК. 

 
3.  Програма змагань 

 Вид змагань – коротка дистанція у заданому напрямку. Роздільний старт, контрольний час – 1,5 
години. Додаткова інформація та параметри дистанцій у бюлетні №1. 
10.15 - 10.45 - реєстрація учасників та видача номерів 
11.00 – старт змагань       
14.00 – нагородження учасників 
 

4. Термін та місце проведення 
 Змагання проводяться 08 грудня 2019 року у житлових кварталах обмежених вулицями 
Харківська, Прокоф’єва, у міському парку ім. І.М. Кожедуба. Арена змагань на розташована  у "Центрі 
військово-патріотичного виховання допризовної молоді Сумщини". 
  

5. Учасники змагань 
До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які пройшли медичне обстеження. Змагання 

проводяться по групах: Ч/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50.  
  

6. Подача заявок 
Попередні іменні заявки  на участь у змаганнях надсилаються у електронному вигляді на  сайт 

http://orientsumy.com.ua у розділ «Календар 2019» на сторінку заявок - 
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1840    або за факсом (0542) 655251 не пізніше 18-
00 год. 05 грудня 2019 р. 

При реєстрації на місці проведення змагань представники повинні надати іменну заявку з 
медичним допуском на кожного учасника. Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. 

 
7. Нагородження  переможців 

 Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та медалями у кожній віковій 
групі.  

8. Фінансування 
 Витрати на проведення змагань (харчування суддів, виготовлення спортивних карт, 
придбання грамот та медалей) за рахунок відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради. 
Витрати на участь у змаганнях за рахунок відряджаючих організацій або самих учасників.  

 
9. Інші умови 

Відповідальність за безпеку та збереження життя і здоров’я учасників під час змагань, а також 
до старту та після фінішу покладається на представників команд, тренерів та самих учасників.  
 Учасники змагань повинні знати та суворо дотримуватись правил дорожнього руху для 
пішоходів, виконувати санітарно-гігієнічні норми поведінки у паркових та жилих зонах міста, 
дотримуватись спортивної етики. 

 
Дане положення є викликом на змагання.                                                               Оргкомітет 

 


