МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ СЕРЕД КЛУБІВ
2018
зі спортивного орієнтування
БЮЛЕТЕНЬ - 1
ОРГАНІЗАТОРИ
Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює Оржівський клуб
спортивного орієнтування «Равлики». Безпосереднє проведення змагань
покладається на головну суддівську колегію.

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Термін проведення: 03-04 листопада 2018 року
Місце проведення: 03.11.2018р. с. Зелений Гай, Дубенський р-н, Рівненська обл.
50.518269, 26.000426
04.11.2018р. Мотузковий Парк «Мауглі», мікрорайон
Ювілейний м. Рівне. 50.637012, 26.208879
Центр змагань:
Мотузковий Парк «Мауглі»

КОНТАКТНІ ДАНІ
099 40 48 974 Ольховик Леонід Іванович
097 36 21 376 Волощук Юрій Іванович
067 36 28 632 Кулакевич Сергій Анатолійович

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
03.11.2018 р.,субота
до 11:30 – заїзд учасників
9:30-11:30 – робота мандатної комісії
11:45 – церемонія відкриття змагань
12:30 – початок змагань на подовженій дистанції
04.11.2018 р., неділя
09:15-09:30 – церемонія нагородження за 1-й день змагань
10:00
– початок змагань на спринтерській дистанції.
13:00
– церемонія нагородження за 2-й день змагань, закриття змагань.

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Особисто-командні змагання, склад команди необмежена кількість.
Кількість клубів від одного регіону: без обмежень.
Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): без обмежень.

Ч,Ж-12 (2006 р.н. і мол.)
Ч,Ж-14 (2004-2005 р.н.)
Ч,Ж-16 (2002-2003 р.н.)
Ч,Ж-18 (2000-2001 р.н.)

Групи учасників змагань:
Ч,Ж-21 (всі бажаючі)
Ч,Ж-35 (35 р. та старші)
Ч,Ж-45 (45 р. та старші)
Ч,Ж-55 (55 р. та старші)

В разі заявки в одну групу малої кількості спортсменів (менше 5 учасників),
організатори залишають за собою право об’єднати вікові групи.
Відповідальність за життя та здоров'я учасників несуть самі спортсмени та їх
представники.

ЗАЯВКИ
Попередня іменна заявка на участь у змаганнях надається до 23:59 години
30.10.2018 р. в он-лайн формі за посиланням –
. . При виникненні
ОН-ЛАЙН
проблем з он-лайн заявкою, можна зареєструватися на e-mail:0673638632k@gmail.com.
Оригінали іменних заявок з відміткою про медичний допуск до змагань подаються
до мандатної комісії до стартів.
Учасники без попередньої он-лайн заявки до участі в змаганнях не допускаються!

Сплата стартового внеску можлива при проходженні мандатної комісії.
Вікова група

Ч,Ж-12, 14, 16,
Ч,Ж-55, 65
Ч,Ж-18, 21,
Ч,Ж-35, 45

Стартовий внесок

70 грн. (35 грн./1 день)
150 грн. (75 грн. день)

УВАГА! При відмові від участі у змаганнях не пізніше 30.10.2018 р. та своєчасного
повідомлення з реквізитами отримувача повертається 50% стартового внеску, після
30.10.2018 р., стартовий внесок не повертається.
Стартовий внесок можливо сплатити разом з он-лайн заявкою по 30.10.2018,
поповнивши картковий рахунок:
ПАТ Приватбанк № 5168 7427 1884 5112 – Кулакевич Сергій Анатолійович.
Зробити це можна одним з наступних способів:
1. У відділеннях Приватбанку через касу або термінал самообслуговування.
2. У системі Приват24 (для власників карт Приватбанку).
Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на номер телефону
+38(067)363-86-32 або електронною поштою на 0673638632k@gmail.com., в якому
зазначити: прізвище та ім`я учасника, група, сума та дата оплати!
Зверніть увагу, що комісія за перерахунок може входити у суму заявочного внеску.
Квитанцію про оплату прохання зберігати для пред’явлення при проходженні
мандатної комісії.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
Змагання проводяться згідно з діючими правилами зі спортивного орієнтування.
Місце спортсмена по дням у кожній віковій групі визначається за найменшим часом
проходження дистанції.
Місце команди в загальному заліку визначається за сумою балів набраних 10
кращими спортсменами за кожен день. Бали кожного спортсмена нараховуються по
формулі: 100x(2-(Tуч./Тлід.)), де Tуч. – час проходження дистанції учасника, Тлід. –
час проходження дистанції лідера. За умови рівності балів декількох команд,
перевага надається команді в якої більше перших місць в групах.
Переможці та призери змагань в особистомуо заліку нагороджуються дипломами
за кожен день. Команди-переможниці нагороджуються дипломами, медалями та
пам'ятними призами.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку SportIdent.
Спортсмен та представник команди несуть матеріальну відповідальність в разі
втрати чіпу в розмірі 1300 грн.

ФІНАНСУВАННЯ
Витрати на участь команд та окремих спортсменів (проїзд в обох напрямках, проїзд
до місця змагань, добові в дорозі, харчування, житло, спорткарти), за рахунок
організацій, що відряджають.
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок організаторів та заявочних
(стартових) внесків.

ПРОЖИВАННЯ
Буде
можливість
безкоштовного
проживання в спортзалі ліцею смт. Оржів
(наявні мати, туалети, умивальники, душ).
Попередні заявки на проживання
надсилати електронною поштою на
0673638632k@gmail.com.

ТРАНСПОРТ
До арени змагань першого дня можна
дістатись власним або маршрутним
транспортом.
Від
центрального
автовокзалу напрямок м. Дубно 30 хв.
їзди. Зупинка с. Дібрівка. Орієнтовна ціна
20 грн. Від зупинки пішки 600м.

КАРТИ ЗМАГАНЬ
Подовжена дистанція – 03 листопада 2018р.
Масштаб: 1:10 000, перетин 5м.
Польові роботи: вересень-жовтень 2018р. Тесленко Михайло
Стара карта 1975р.

Спринт – 04 листопада 2018 р.
Масштаб: 1:4 000, перетин: 2,5 метри.
Польові роботи: жовтень 2018 р. Мельник Тарас

