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1. Визначення 

1.1  Трейл Орієнтування – це вид спорту, що поєднує інтерпретацію місцевості та карти. 

Учасники відвідують контрольні пункти, що обладнані на місцевості зазвичай в 

заданому напрямку. За допомогою карти з використанням компасу вони вибирають яка 

з декількох призм КП встановлена в центрі надрукованого на карті кола і відповідає 

легенді КП. Це рішення повинно бути зареєстровано.  

1.2 Термін учасник змагань означає людину будь-якої статі або команду. 

1.3 Спосіб руху може бути: 

• пішки 

• в інвалідному кріслі з ручним або електричним управлінням 

• на велосипеді, триколісному велосипеді або рукоциклі 

• інші способи, з будь-яким признаним засобом пересування. 

Заборонені транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння та транспортні 

засоби на акумуляторах, що запроектовані більш як на одну людину. 

1.4 Змагання з трейл орієнтування можуть відрізнятись: 

• часом проведення змагань: 

• денні (при денному світлі) 

• нічні (в темноті) 

• типом змагання: 

• особисті (учасник змагається незалежно) 

• естафетні (2 або більше членів команди почергово долають особисту 

  дистанцію) 

• командні (враховуються сума двох або більше особистих результатів   

учасників) 

• по способу визначення результату змагання: 

• змагання на єдиній дистанції (результат одного старту – кінцевий результат) 

• комплексні змагання (кінцевий результат визначається об’єднанням 

   результатів  двох або більше дистанцій, проведених протягом  одного або  

  декількох днів) 

• кваліфікаційні змагання (учасники кваліфікуються до фінальних змагань  

  за допомогою одного чи декількох кваліфікаційних змагань, в яких вони   

  можуть  бути розподілені за різними забігами. Результат учасника змагань  

  визначається тільки результатом у фіналі. Можуть бути фінал А, фінал В і т. д., 

  місця; в такому випадку учасник фіналу В займає місце після учасників фіналу  

  А. і т.п.) 

• по порядку, в якому повинні бути відвідані КП: 

• в заданому напрямку (послідовність задана) 

• по вибору (учасники самостійно вибирають порядок відвідування КП) 

• по формату дистанції: 

• Пре-О (Точне орієнтування – дистанція складається з контрольних пунктів, для 

яких не фіксується час відповідей на них та з декількох Тайм-КП) 

• ТемпО (Дистанція складається тільки з одних  Тайм-КП). 

1.5  Термін Федерація означає федерацію – повноправного члена ІОФ 

1.6  Термін змагання охоплює усі аспекти події з орієнтування, що включають усі 

організаційні питання, і такі як початкове планування, нараду представників команд та 

церемонії. Такі змагання, як Чемпіонат Світу з Трейл Орієнтування, може включати 

більш ніж одне змагання. 

WTOC 1.7  Чемпіонат Світу з Трейл Орієнтування є офіційним змаганням для розіграшу  

  титулу Чемпіона Світу з Трейл Орієнтування. Він організується назначеною  

  Федерацією під керівництвом ІОФ. 
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RTOC 1.8  Регіональні Чемпіонати з Трейл Орієнтування є офіційними змаганнями для  

розіграшу титулу Регіонального Чемпіона з Трейл Орієнтування  для кожного регіону 

ІОФ. Вони організуються назначеною Федерацією під керівництвом ІОФ. 

WRE  1.9.  Світові рейтингові змагання - це міжнародні змагання, включені Радою ІОФ до  

  офіційного календаря Міжнародної Федерації спортивного орієнтування 

Вони організуються назначеною Федерацією під керівництвом ІОФ. 

| 1.10 Світова рейтингова система ІОФ - це система для складання рейтингу елітних 

 спортсменів ІОФ за результатами виступів на чемпіонатах світу, регіональних 

чемпіонатах та світових рангових змаганнях. 

1.11 Контролер змагань ІОФ - це особа, призначена для контролю за змаганнями ІОФ. При 

проведенні чемпіонату світу або регіонального чемпіонату ця особа має титул Старший 

контролер ІОФ. 

2. Загальні визначення 

2.1  Ці Правила, разом з Додатками, є обов’язковими на Чемпіонатах Світу з Трейл 

Орієнтування  та всіх інших міжнародних змаганнях ІОФ з трейл орієнтування. 

Кожний не помічений перед його номером спеціальним скороченням пункт правил є 

обов’язковим для всіх змагань.  

Правила, обов’язкові тільки для Чемпіонатів Світу з Трейл Орієнтування, помічені 

поміткою «WTOC» з краю біля номера пункту правил. 

Такі визначені правила мають пріоритет перед будь-якими загальними правилами, з 

якими вони знаходяться у протиріччі. 

2.2 Ці правила рекомендуються як основа для національних правил. 

2.3 Якщо не упом‘януто інше – ці правила використовуються для індивідуальних змагань з 

трейл орієнтування. 

2.4 Додаткові інструкції, які не входять в протиріччя з цими правилами можуть бути 

визначені організатором. Вони потребують схвалення Контролера змагань ІОФ. 

| 2.5 Ці правила та будь-які додатки (додаткові інструкції) - обов’язкові для всіх учасників, 

представників команд та інших осіб, які пов’язані з організацією змагань або які 

контактують з учасниками. Будь-які додаткові інструкції повинні бути надруковані в 

останньому бюлетені. 

2.6 Спортивна справедливість повинна бути керівним принципом цих правил для 

учасників, організаторів та журі. 

2.7 Текст цих правил англійською мовою повинен бути вирішальним при вирішенні 

спірних питань порівняно з переводами на інші мови. 

2.8 Для естафетних змагань правила для індивідуальних змагань не використовуються, 

якщо не заявлено інакше. 

|2.9 Рада ІОФ може встановлювати спеціальні правила та норми, які повинні бути 

обов’язковими,  наприклад: 

Антидопінгові правила  ІОФ, Міжнародна Специфікація для Карт Спринту  в 

орієнтуванні, Довідник Визначень ІОФ, Міжнародна Специфікація для Карт в 

орієнтуванні, Технічні Принципи для Трейл Орієнтування, Принципи для Планування 

Дистанції, Лейбніцька Угода та Опис ІОФ контрольного пункту.  

2.10 Рада ІОФ може при необхідності дозволити відступ від цих правил і норм. Запити про 

такі дозволи потрібно надіслати в Секретаріат ІОФ не менше ніж за 6 місяців до 

змагань. Рада ІОФ може, як виняток, дозволити відхилення від правил та норм. 

2.11 Необхідно дотримуватися Рекомендацій ІОФ. Значні відхилення вимагають згоди 

Контролера змагань ІОФ. 

ROC 2.12 Спеціальні правила для Регіональних чемпіонатів наведені у Додатку 5. 

3. Програма змагань.  

3.1 Терміни проведення та програма змагань пропонується організатором і схвалюється 

Радою ІОФ.  
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WTOC 3.2 Чемпіонат Світу з Трейл Орієнтування (WTOC) організується щорічно, в ідеалі, 

як частина програми Чемпіонату світу з орієнтування бігом.  

WTOC 3.3 Програма повинна включати дводенні змагання з точного орієнтування з однією  

дистанцією кожного дня, змагання з ТемпО та змагання в естафеті. Півфінал та фінал 

ТемпО повинні проводитись в один день. 

WTOC 3.4 Програма змагань повинна включати церемонії відкриття та закриття змагань, 

адекватний відпочинок і модельні змагання. Програма змагань повинна містити не 

більше ніж 7 днів.  

WTOC 3.5 Супутні відкриті змагання без обмежень у кількості учасників, якщо інакше не 

визначено організатором, пропонується на такій кількості дистанцій чемпіонату 

наскільки можливо. Супутні змагання повинні починатися після, і бути відокремлені 

від учасників чемпіонату світу.  

| WTOC 3.6 Змагання, що визначені Світовими Ранговими Змаганнями ІОФ, повинні проводитись 

за Правилами ІОФ. 

4. Заявка на організацію змагань  

4.1 Будь-яка Федерація може подати заявку на організацію змагання ІОФ.  

4.2 Заявки повинні бути надіслані Федерацією до Секретаріату ІОФ. Заявка повинна 

подаватися на бланку затвердженого зразка та повинна містити всю необхідну 

інформацію і гарантії.  

4.3 Рада ІОФ може встановити внесок за будь-які змагання ІОФ. Величина внеску повинна 

бути оголошена не менше ніж за шість місяців до останнього терміну подачі заявки на 

організацію цього змагання.  

4.4 Рада ІОФ може відкликати право на організацію змагання, якщо організатор порушує , 

або не виконує правила, норми, вимоги Контролера ІОФ, або інформацію, представлену 

в заявці на організацію змагань. У цьому випадку організатор не може вимагати 

відшкодування збитків.  

WTOC 4.5 Заявка на організацію повинна бути отримана не пізніше ніж 31-го січня за чотири роки 

до року проведення чемпіонату. Федерація-організатор призначається у тому ж самому 

році. До призначення претендент повинен підписати контракт з ІОФ.  

| WRE 4.6 Рада ІОФ повинна вказати критерії, якими потрібно керуватись під час змагань. 

Заявка на організацію повинна бути отримана не пізніше ніж 30-го вересня цього року і 

затверджена або відхилена Радою ІОФ не пізніше 31 жовтня цього ж року.  

5. Класи  

WTOC 5.1  В особистих змаганнях з точного орієнтування і в естафеті учасники змагаються у 

відкритому та паралімпійському класах. В змаганнях з ТемпО всі учасники змагаються 

у відкритому класі. 

WTOC 5.2  Всі учасники, незалежно від статі, віку або фізичної здатності / нездатності мають 

право бути заявлені на змагання Чемпіонату світу у відкритому класі.  

WTOC 5.3 Тільки учасники, у яких є деякий постійний фізичний недолік, який суттєво  

знижує їх рухливість, мають право бути заявленими на змагання Чемпіонату світу в 

Паралімпійському класі.  

Учасники Паралімпійського класу повинні представити до Медичної Комісії ІОФ  

заповнену спеціальну форму (доступна на сайті www.orienteering.org), засвідчену 

лікарем. Отриманий сертифікат, що підтверджує їх Паралімпійський статус, має бути 

доступним для огляду організатором змагань. Сертифікат повинен бути надісланий 

організатору змагань з фінальною заявкою на змагання. 

6. Участь  

6.1  Протягом будь-якого календарного року учасник (спортсмен) може представляти лише 

одну Федерацію.  

6.2 Учасник, який представляє Федерацію, повинен мати повністю завершене 

документально оформлене (паспортом) громадянство країни Федерації.  
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6.3 Кожна Федерація, команда якої приймає участь у змаганні, повинна призначити 

представника команди для посередницьких дій між командою і організатором.  

В обов'язки представника команди входить контроль за повнотою необхідної 

інформації, що отримується командою.  

6.4 Учасники беруть участь у змаганнях на свій власний ризик. За страхування учасника 

від нещасних випадків повинна нести відповідальність або його Федерація, або сам 

учасник згідно національного законодавства.  

WTOC 6.5 Всі учасники представляють Федерацію. Кожна Федерація може мати команду з 

необмеженою кількістю учасників. 

WTOC 6.6 Кожна Федерація може заявити на дистанції з точного орієнтування максимум трьох 

учасників будь-якої фізичної здатності у Відкритому класі, і максимум трьох учасників, 

які мають сертифікат на право змагатися у Паралімпійському класі, та максимум 

чотирьох учасників на дистанції ТемпО. Додатково Федерації можуть заявити 

відповідно у своїх класах чинних Чемпіонів світу та Регіональних чемпіонів (якщо 

Регіональний чемпіонат відбувся не раніше, як за 12 місяців до змагань). 

WTOC 6.7 В змаганнях з ТемпО за результатами кваліфікації до фіналу виходять тільки 36 кращих 

учасників; якщо в кваліфікації один півфінал, то це – кращі 36 учасників, якщо 

півфінали 2 – то з кожного півфіналу виходять по 18 кращих учасників і т.д. 

WTOC 6.8 В естафетних змаганнях з трейл орієнтування команда складається з трьох  учасників. 

Кожна федерація має право заявити тільки по одній команді в кожному класі: 

Відкритому та Паралімпійському. Неповні команди та команди з учасників з різних 

федерацій до змагань не допускаються. 

WTOC 6.9 Учасники з обмеженими можливостями, які потребують фізичної допомоги від 

здорового супроводжуючого повинні інформувати організатора при заявці на змагання. 

Організатор повинен забезпечити таку допомогу. Заборонено надавати таку допомогу 

своєму особистому або зі своєї команди супроводжуючому в зоні змагань. Однак, у 

виняткових випадках за згодою Контролера ІОФ, учасники змагань можуть 

супроводжуватися їх власним медичним працівником, а для осіб з обмеженою 

комунікацією, 'інтерпретатор', знайомий з їх мовою . Ескорт у будь-якому випадку не 

повинен допомагати ні з читанням карти, ні з ідентифікацією встановлених призм на 

контрольних пунктах, ні з аналізом чи процесом їх вибору, ні порушувати 

концентрацію будь-якого учасника.  

WTOC 6.10 Кожна Федерація має право мати певну кількість офіційних осіб додатково до 

учасників та ескорту (супроводжуючих) осіб. Організатор повинен обмежувати 

кількість офіційних осіб згідно зі своїми можливостями, але максимальна кількість не 

повинна бути більше чотирьох. Максимальна кількість повинна бути однаковою для 

всіх команд. 

WTOC 6.11 Учасник повинен мати дійсну ліцензію атлета ІОФ. 

7. Вартість 

7.1 Витрати з організації змагання є відповідальністю організатора. Для покриття витрат    

змагання (нь), організатор може стягувати стартовий внесок за учасників (спортсменів) 

та оплату за акредитацію не спортсменів (офіційні осіб, представників медіа і т.д.). Ці 

платежі встановлюються настільки низькими наскільки це можливо і затверджуються 

Контролером змагань від ІОФ. Для змагань, що складаються з декількох окремих видів, 

як  альтернативу стартового внеску за усе змагання, організатор зобов’язаний надати 

учаснику опцію у вигляді сплати акредитації  на змагання плюс стартовий внесок за 

кожний окремий вид. 

7.2 Кожна Федерація або індивідуальний учасник відповідальні за оплату стартового 

внеску в розмірі встановленому запрошенням. Строк для оплати стартового внеску не 

повинен перевищувати 6 тижнів до змагання. У разі пізньої оплати може стягуватися 

додаткова пеня. 

7.3 Пізні заявки та зміни до них мають бути прийняті організаторами, якщо можливо, ті 

можуть супроводжуватися додатковою сплатою.       
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WTOC 7.4 Наступне може бути застосовано у разі пізньої заявки та змін до неї: 

  Після закінчення терміну заявки на кількісний склад команди (див. 9.6), заявка 

додаткового учасника може бути зроблена з доплатою у 20%, а видалення з заявки 

зроблено із 80% відшкодуванням. 

 Після закінчення терміну заявки Прізвищ та імен учасників команди (див. 9.7), 

додаткова заявка тягне за собою доплату 50%, видалення з заявки - 50% відсоткове 

відшкодування, заміна імені 10 євро.  

Організатор може вирішувати чи вводити доплату за додаткову заявку, або зміну імені. 

Відшкодування має бути завжди.  

7.5 Кожна Федерація або індивідуальний учасник відповідальні за оплату витрат за проїзд 

на змагання, проживання, харчування та транспортні витрати між місцем проживання, 

центром змагання і місцем змагання. Якщо використання офіційного транспорту до 

місця змагань обов’язково, стартовий внесок повинен включати цю вартість. 

7.6 Вартість проїзду призначеного Контролера Змагань від ІОФ і Асистента(ів) до та від 

місця зустрічі, оплачується ІОФ. Внутрішні витрати під час інспекційних поїздок і в дні 

змагань оплачуються організатором або Федерацією організатора, згідно з 

національним законодавством. 

7.7 Вся вартість (заробітна плата) Контролера змагань ІОФ і Асистента(ів), призначених 

Федерацією, повинна бути оплачена організатором або Федерацією, згідно з 

національним законодавством.    

WTOC 7.8 У разі якщо не має хорошого стандартного розміщення та харчування за низькою 

ціною, повинні бути запропоновані умови проживання та харчування різних цінових 

груп. Стартовий внесок, ціна на харчування та ціна на проживання мають бути вказані 

окремими сумами. В будь-якому випадку використовувати лише те проживання, що 

запропоновано організаторами, не обов’язково. Усі варіанти проживання мають бути 

придатними для людей на візках. 

7.9 Якщо змагання (або частина змагання) скасовуються через причини, що не залежать від 

організатора – тобто погодні умови, руйнування ландшафту, організатор може зберегти 

мінімальну пропорцію стартового внеску, щоб покрити понесені витрати. 

8. Інформація про змагання 

8.1 Уся інформація та церемонії повинні бути принаймні англійською мовою. Офіційна 

інформація повинна бути представлена у письмовій формі. Вона може бути 

представлена в усній формі лише в термінових випадках і у відповідь на питання 

офіційних осіб команди на нарадах представників. Будь-які зміни у інформації, поданої 

в останньому бюлетені, повинні бути представлені у письмовій формі. 

WTOC 8.2 Інформація від організаторів чи  Контролера Змагань ІОФ повинна бути дана у формі 

бюлетенів. Бюлетені повинні бути опубліковані (або повідомлено на них посилання) на 

веб-сайті ІОФ. Повідомлення, що Бюлетень 3 був опублікований, необхідно надіслати 

електронною поштою в усі Федерації – учасники змагань. Якщо буде необхідна 

подальша інформація, то вона повинна бути дана всім відповідним федераціям. 

WTOC 8.3 Бюлетень 1 (попередня інформація) повинен включати наступну інформацію: 

•  найменування організатора та прізвища директора змагання, Контролера змагання 

ІОФ, Національного інспектора 

•  адресу та номер телефону / факсу / e-mail адресу / веб-сторінку для інформації 

•  місце зустрічі 

•  дати і типи змагань 

•  класи і будь-які обмеження участі 

•  можливості тренувань 

•  загальна карта території 

•  території, на які накладають ембарго 

•  будь-які особливості змагання 

•  кольорова копія фрагмента карти останньої версії спортивної карти району змагання 

області, на які накладають ембарго. 

             Правила Змагань ІОФ з Трейл Орієнтування 2018            Стор 7 



WTOC 8.4  Бюлетень 2 (запрошення) повинен включати наступну інформацію: 

 усю інформацію, подану у Бюлетені 1 

 форми офіційної заявки та проживання 

 останню дату та адресу заявки 

 стартовий внесок для учасників, ескорту/медичного персоналу, офіційних 

представників команд, усі додаткові внески для пізньої заявки та змін до заявки (див 

7.4) 

 варіанти і вартість проживання і харчування 

 доступність вестибюля, спалень, санітарних послуг та громадських кімнат 

 умова для того, щоб перезарядити електричні інвалідні крісла 

 остання дата резервування офіційного проживання 

 опис будь-якого пропонованого транспорту, включаючи спеціалізованого для 

інвалідних колясок з вартістю 

 остання дата замовлення та оплати транспорту 

 вказівки для отримання в’їзних документів (віз) 

 деталі можливостей будь-яких тренувань 

 опис ландшафту, клімату і будь-яких небезпек 

 доступність пересування спортсменів з обмеженнями 

 умови ескорту, або потреба в них 

 стандарт карти (ISSOM або ISOM) 

 масштаб і перетин рельєфу карт 

 програма змагань 

 написи на спортивній формі, у разі необхідності 

 приблизні довжина і набір висоти на кожній дистанції 

 адресу, телефон / номер факсу та адресу електронної пошти чиновника, 

відповідального за ЗМІ 

 недавній зразок карти, яка показує тип ландшафту 

 точне розташування кожного району змагань, стартової та фінішної арен (якщо вони 

визначені) 

 максимальна кількість офіційних осіб (чиновників) у команді (в разі необхідності) 

 вказівки для реєстрації представників ЗМІ та будь-яких додаткових представників 

від Федерації. 

WTOC 8.5 Бюлетень 3 (інформація про змагання) повинен включати наступну інформацію: 

 остання дата надсилання точного числа учасників 

 остання дата передачі медичних свідчень в ІОФ для паралімпійських Сертифікатів 

(необхідної наступності) 

 остання дата відправки імен учасників і документів про захворювання для учасників 

паралімпійців 

 деталі умови ескортів надаються організатором або дій (при винятковій потребі в 

цьому ескорті) самого учасника 

 деталізована програма змагання, включаючи розклад прийому остаточних іменних 

заявок і жеребкувань стартового протоколу 

 деталі ландшафту, особливо доступність 

 резюме отриманих заявок 

 будь-які дозволені відхилення від правил 

 адресу, телефон / номер факсу та адресу електронної пошти офісу змагання 

 детальна інформація про проживання і харчування, межах досяжності. 

 розклад руху транспорту, можливість замовлення транспортних засобів, обладнаних 

для пасажирів на інвалідних візках 
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 параметри дистанції: довжина (виміряна уздовж маршруту руху), набір висоти, число 

КП і число Тайм-КП на кожній індивідуальній дистанції 

 наради представників команд 

 точне розташування кожного району змагань і стартових містечок (арен фінішу) 

WTOC 8.6 Бюлетень 4 (додаткова інформація про змагання) повинен представлятися при прибутті 

учасників та містити заключну інформацію про змагання, включаючи: 

 будь-які вимоги антидопінга 

 всі Спеціальні Правила, пов'язані зі змаганням 

 будь-які додаткові інструкції і будь-які Відхилення від Правил, які надали 

 терміни (обмеження часу) для протестів (скарг) 

 місце розташування для подачі протестів (скарг) 

 контрольний час на кожну дистанцію 

 Прізвища (Імена) та Федерації членів журі 

WTOC 8.7 Бюлетень 1 повинен бути надрукований за 24 місяці до змагання, Бюлетень 2 повинен 

вийти за 12 місяців до змагання і Бюлетень 3 надається за 2 місяці до змагання. 

9. Заявки 

9.1 Заявки повинні бути подані відповідно до інструкцій, даними в Бюлетені 2. Принаймні 

такі дані повинні надаватися для кожного учасника: прізвище та ім’я, стать, Федерація. 

Імена представників команди повинні надані. Запізнення заявки може бути причиною 

відмови. 

9.2 Учасник може заявитися тільки в один клас для кожного виду змагання. 

9.3 Організатор може не виключити учасників або команди до старту, якщо їхній 

стартовий внесок неоплачений і не було досягнуто ніякої угоди про оплату. 

9.4 Бронювання і оплата бронювання житла організатору повинні бути зроблені в терміни, 

визначені в Бюлетені 2. 

WTOC 9.5 Учасники можуть бути відібрані та заявлені лише Федерацією. 

WTOC 9.6 В заявці, повідомляють число спортсменів, число ескортів , медичних ескортів, число 

чиновників команди і ім’я менеджера команди, адреси, адреси електронної пошти та 

телефон / номера факсу мають надійти організатору до закінчення терміну подачі 

заявки на кількісний склад команди, який має бути не пізніше ніж за 2 місяці до 

змагання.   

WTOC 9.7 Прізвища учасників, будь-які необхідне медичні свідоцтва, та прізвища членів ескорту і 

офіційних осіб команди мають надійти до організатора не пізніше ніж 10 днів перед 

змаганням (термін подачі Іменної заявки ). Зміни можливі до 12 годин дня за день до 

змагання. 

WTOC 9.8 Прізвища учасників повинні дійти до організаторів до терміну подачі кінцевої іменної 

заявки, який повинний бути не раніше ніж 12 година для, попереднього до 

індивідуального змагання. 

WTOC 9.9 Прізвища трьох учасників та їхній порядок в естафеті повинні дійти до організатора до 

терміну прийому заявок на естафету, який повинний бути не раніше ніж 18 годин дня, 

попереднього до естафетних змагань. 

WTOC 9.10 Між терміном подачі кінцевих іменних заявок та 2 годинами раніше першого старту, 

учасник може бути замінений за відповідних обставин (нещасний випадок, або 

хвороба). Жодних замін пізніше ніж за 2 години до першого старту. 

WTOC 9.11 Між терміном подачі іменної та поетапної заявки на трейл-естафету та 2 годинами 

раніше старту, учасники можуть бути замінені за відповідних обставин (нещасний 

випадок, або хвороба).  
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WTOC 9.12  Заміна учасника після терміну  подачі заявки  можлива лише з заявленої команди. 

10. Проїзд та Транспорт 

10.1 Кожна федерація відповідальна за організацію власного проїзду. 

WTOC 10.2  За запитом, організатори можуть, від імені Федерації, організувати замовлення 

транспорту, адаптованого для візків, для транспортування команди від найближчого 

міжнародного аеропорту чи залізничного вокзалу до центру змагань, чи місця 

проживання. Федерація повинна сплатити за цю послугу. 

WTOC 10.3 Транспорт між місцем проживання, центром змагань, місцями змагань, тощо, може 

бути наданий або організаторами, або командами. За запитом та за договірною платою, 

організатор повинний надати весь необхідний транспорт протягом змагань, включно із 

засобами для візків. 

WTOC 10.4 Використання офіційного транспорту до арен змагань може бути задекларований 

організаторами, як обов’язковий. 

11. Тренувальні та модельні змагання 

11.1  Можливості для тренування повинні бути запропоновані до змагань 

WTOC 11.2 За день до першого старту, організатор має влаштувати модельний старт, щоб 

продемонструвати тип ландшафту, якість карти, особливості позначки і установки КП, 

включаючи Тайм-КП, ТемпО-КП, зразки місць відпочинку і розмітку маршруту. Якщо 

ландшафт двох днів змагання зовсім різний, повинен бути організований другий 

модельний старт. 

11.3  Учасникам, офіційним особам команди, офіційним особам ІОФ і представникам ЗМІ 

потрібно запропонувати можливість брати участь в модельному старті.  

11.4 При необхідності Контролер Змагань ІОФ приймає рішення про організації 

додаткового модельного старту, який повинен бути організований. 

11.5 Якщо Контролер Змагань ІОФ вважатиме доцільним, то модельний старт може бути 

організований в день змагання до першого старту. 

12. Стартовий протокол та умови змагань 

12.1 При інтервальному старті спортсмени стартують окремо у відповідності зі стартовим 

часом. 

12.2 Стартовий протокол повинен бути затверджений Контролером Змагань ІОФ. 

Жеребкування старту може бути загальним або індивідуальним. Воно може бути 

зроблено вручну або комп’ютером. 

12.3 Стартовий протокол повинен бути опублікований за день до змагань і перед нарадою 

представників команд, яка повинна бути проведена згідно до Правила 13.1. 

12.4 Прізвища та імена всіх учасників і команд, заявлених у відповідності з Правилами, 

повинні брати участь у жеребкуванні, навіть якщо спортсмен не прибув на змагання. 

Бланки заявок з незаповненими даними для жеребкування не розглядаються. 

12.5 Для інтервального старту стартовий інтервал здебільшого є 2 хвилини, але може бути 

змінений зі схвалення Контролера Змагання ІОФ. 

WTOC 12.6 При інтервальному старті для всіх спортсменів, що змагаються на одній дистанції, 

стартовий порядок, визначений жеребкуванням, при необхідності повинен бути 

змінений, щоб врахувати інтервал принаймні 8 хвилин між учасниками від однієї 

Федерації . Механізм зміни такий: треба переставити вперед кілька нижченаведених 

доступних спортсменів за жеребкуванням, для забезпечення необхідного інтервалу. 

Якщо після цього учасники все ще не рознесені в кінці протоколу, то той же самий 

процес проводиться навпаки з кінця списку, щоб забезпечити необхідний інтервал. 
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WTOC 12.7 Стартовий протокол другого дня змагань з точного орієнтування повинен бути 

перевернутим протоколом результатів першого дня змагань, з кращим спортсменом, що 

стартує останнім. 

WTOC 12.8  Жеребкування для кваліфікаційних змагань з ТемпО повинно відповідати наступним 

вимогам: 

 Забіги повинні бути однаково сильні, наскільки це можливо 

 Учасники з однієї федерації не повинні стартувати один за одним, якщо вони в 

одному забігу 

 Розподіл учасників по різних забігах повинен проводитися так, щоб кількість 

учасників з однієї федерації у різних забігах була рівна настільки, наскільки це 

математично можливо 

WTOC 12.9 Стартовий протокол фіналу Темп-О повинний бути зворотнім до результатів 

кваліфікації, найкращий учасник стартує останнім. Місце учасників одного 

кваліфікаційного забігу з однаковим кваліфікаційним результатом на кваліфікаційних 

змаганнях у стартовому протоколі фіналу визначається жеребкуванням. Місце 

учасників, які посіли однакові місця в різних кваліфікаційних забігах, у стартовому 

протоколі визначається номером забігу, так переможець кваліфікаційного забігу з 

найбільшим номером стартує останнім. 

13. Нарада представників команд 

WTOC 13.1 Організатор повинен проводити нараду представників команд за день до змагання. Ця 

зустріч має зазвичай починатися не пізніше ніж о 19.00 годині. Контролер Змагань ІОФ 

повинен вести або контролювати нараду. 

WTOC 13.2 Матеріал змагання (нагрудні стартові номери, картки для відмітки або електронні чипи, 

стартові протоколи, опис транспорту, останню інформацію про дистанції, і т.д.) 

повинен бути розданий перед початком наради. 

WTOC 13.3 У представників команд повинна бути можливість задати запитання під час наради. 

14. Місцевість 

14.1 Місцевість повинна бути відповідною для обладнання конкурентоспроможних 

дистанцій з трейл орієнтування відповідних стандартів. Повинні бути дотримані Умови 

Лейбніцької конвенції. 

14.2 Місцевість повинна бути обрана так, щоб найменш мобільні учасники, не ходяча 

людина , що пересувається в низькому інвалідному кріслі і людина, яка йде повільно і з 

труднощами, можуть подолати дистанцію в межах контрольного часу, використовуючи, 

де можливо, офіційну допомогу. 

14.3 Місцевість змагань не повинна до змагання використовуватися для орієнтування 

настільки довго, наскільки можливо, так, щоб ні в кого із учасників змагання не було не 

заслуженої переваги. 

14.4 На місцевість змагання потрібно накласти ембарго, як тільки прийнято рішення про її 

використання. 

14.5 При необхідності, дозвіл для доступу на місцевість, на яку накладено ембарго, має бути 

одержана від організатора. 

14.6 На місцевості повинні поважитися будь-які права на охорону навколишнього 

середовища, лісівництва, полювання, і т.д. 

15. Карти  

15.1 Карти, елементи дистанції і додаткові надписи поверх тиражу повинні бути 

підготовлені і надруковані відповідно до Міжнародної Специфікації ІОФ для Карт 

орієнтування зі спринту (IOF International Specification for Sprint Orienteering Maps -

ISSOM) або Міжнародної Специфікації ІОФ для Карт Орієнтування (IOF International 

Specification for Orienteering Maps- ISOM) . Відхилення потребують схвалення Ради з 

трейл орієнтування ІОФ. 

15.2 Масштаб карти повинен бути, як правило, 1:5000 або 1:4000. Всі Карти для змагання, 

включаючи карти для Тайм-КП, повинні використовувати той же самий масштаб. 
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15.3 Помилки карти і зміни які сталися на місцевості після друку карти, повинні бути 

виправлені на карті, якщо це може вплинути на змагання. 

15.4 Карти повинні бути захищені від вологості та пошкоджень. 

| 15.5 Якщо попередня карта для орієнтування району змагання існує, кольорові копії 

останнього випуску, повинні бути показані для всіх учасників за день до змагання. 

15.6 У день змагання, використання будь-якої карти району змагання учасниками або 

представниками команди заборонено поки не дозволено організатором. 

15.7 На ТемпО та на Тайм-КП дистанції з точного орієнтування , форма карт повинна бути 

круг чи квадрат. Кругла карта повинна бути у діаметрі від 5 до 12 см, квадратна мати 

сторону від п’яти до 12 см. Кожна карта повинна бути центрована на кружок КП. 

WTOC 15.8 ІОФ, а також федерації-члени повинні мати право на розповсюдження мап змагань із 

дистанціями через офіційні видання (журнали), або на власних веб-сторінках без будь-

якої сплати організаторам змагань. 

16.  Дистанції та Тайм-КП 

16.1 Принципи планування дистанції ІОФ з трейл орієнтування (див. Додаток 1) повинні 

бути виконані, відповідно до поточних опублікованих інструкцій ІОФ - Технічні 

Принципи ІОФ для Трейл Орієнтування (IOF Technical Guidelines for Trail Orienteering). 

16.2 Дистанції повинні відповідати стандарту міжнародних змагань Трейл орієнтування. 

Повинні бути перевірені навички читання карти та інтерпретації ландшафту при 

концентрації спортсменів, включаючи швидкість прийняття рішення на Тайм-КП. 

Дистанції повинні використовувати широкий спектр різних методів орієнтування. 

16.3 Довжина дистанцій повинна бути розрахована як довжина від старту, вздовж маршруту, 

який буде подолано, до фінішу, і не повинна перевищувати, зазвичай, 3500 м. 

16.4 Будь-які маршрути (стежки), що не прохідні для учасників в інвалідних кріслах, через 

ширину, стирчащі корені, дерева, що впали або іншої невідповідної поверхні, повинні 

бути заборонені для всіх і відзначені на карті чи/та місцевості маркуванням (стрічками). 

16.5 Повний набір висоти повинен бути розрахований як набір висоти в метрах уздовж 

маршруту. 

16.6 Набір висоти не повинен зазвичай перевищувати 14% для більше ніж 20 метрів. Нахил 

поперек руху не повинен бути більше, ніж 8%. 

16.7 На пункті відпочинку (харчування) повинна бути запропонована як мінімум чиста вода. 

WTOC 16.8 На дистанції з точного орієнтування у змагання повинні бути включені принаймні два 

Тайм-КП, на яких реєструється час прийняття рішення,. Вони можуть бути розташовані 

в будь-якій частині дистанції; але бажано, щоб принаймні один був обладнаний до 

офіційного старту а інший після попереднього фінішу. Для кожного Тайм-КП 

використовується окрема, спеціально підготовлена карта. Для дистанцій з точного 

орієнтування на тайм КП не повинно бути Z-відповідей. 

WTOC 16.9 Кваліфікаційна дистанція ТемпО повинна складатися не менш ніж з 4 станцій та 20 

завдань. Фінальна дистанція ТемпО повинна складатися не менш ніж з 5 станцій на 25 

завдань. На кожній станції повинно бути не менш ніж 3 завдання. Окрема, спеціально 

підготовлена карта використовується для кожного КП. Учасник отримує на станції 

впорядкований набір карт, вкритий чистою обкладинкою зверху. 

16.10 На кожному тайм КП повинно бути 5 або 6 призм (контрольних знаків). 
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 16.11 Деталі місцевості на Тайм-КП не можна показати на картах спортсменів, коли це може 

бути вивчене спортсменами перш, ніж їх запросять на Тайм-КП. 

| 16.12 На Тайм-КП спортсмен повинен бути посадженим в такому положенні, щоб всі призми 

КП були видимі і їх місце розташування ідентифіковано. Аркуш Тайм-КП, що містить 

сам фрагмент карти, що орієнтується в напрямку КП, з ясним позначенням магнітної 

півночі вище фрагмента карти і легендою КП нижче фрагмента, потрібно вручити або 

помістити перед учасником. Карта, чи набір карт повинні включати обкладинку 

(покривний аркуш) . Два набори ідентичних карт повинні бути надані учаснику: із 

скріпленими між собою картами та розділеними. Учасник обирає яким з них буде 

користуватися. 

16.13 Відлік часу починається за командою «тайм старт нао (time starts now)», після якої 

учасник може дивитися на першу карту. Відлік може проводитися двома хронометрами 

або електронним чіпом, з моменту вручення карти по сигналу зворотного зв’язку від 

учасника. 

16.14 Відлік часу зупиняється, коли учасник дає останню відповідь. Відповіді надаються за 

допомогою таблички, де учасник вказую вказує відповідь, чи усно за допомогою 

Міжнародного Фонетичного Алфавіту. Відповідь записується, коли суддя сприймає її 

від учасника. 

16.15 Для кожної станції ТаймКП на дистанції точного орієнтування максимальний 

контрольний час на одну станцію вираховується як добуток 30 сек на кількість завдань. 

Загальний час та час, витрачений на кожну відповідь, фіксується та записується. 

16.16 Для кожної станції ТаймКП на дистанції ТемпО максимальний контрольний час на 

одну станцію вираховується як добуток 30 сек на кількість завдань. Загальний час та 

час, витрачений на кожну відповідь, фіксується та записується. 

16.17 Спортсмен повинен надати відповідь, доки не переверне карту відповідного завдання. 

В разі якщо спортсмен перевернув карту на наступну, або попередню до того, як дав 

відповідь на поточну, результат для поточної карти записується як неправильний. 

16.18 Усі відповіді, що були після закінчення максимального часу на одну станцію, 

записуються як невірні. 

16.19 У разі якщо не використовується електронна відмітка, час повинний фіксуватися двома 

хронометристами. Час округлюється до цілої секунди. 

17. Заборонені території та стежки 

17.1 Правила, встановлені Федерацією-організатором, для захисту навколишнього 

середовища і будь-які пов’язані інструкції організатора, повинні строго дотримуватися 

всіма людьми, пов’язаними зі змаганням. 

17.2 Всі території поза доріжок (стежок) в районі змагання заборонені для відвідування, 

якщо інакше не зазначено в інформації, повинні бути зазначені на карті і, де необхідно, 

відмічені на місцевості. Додатково, звичайно дозволені для відвідування стежки та 

області можуть бути оголошені забороненими, як описано в інформації і, де необхідно, 

повинно бути зазначено на карті і місцевості. Учасники, які навмисно входять в 

заборонену область - дискваліфікуються. 

17.3 Обов’язкові маршрути, точки перетину і проходи повинні бути чітко зазначені на карті 

і на місцевості. Учасники повинні рухатися по розмітці по всій її довжині на дистанції. 

18. Опис КП 

18.1 Точне місце розташування контрольного пункту на місцевості повинно бути правильно 

визначено центром кола на карті і легендою КП. 
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18.2 Легенди КП повинні бути в формі символів і відповідно до Опису легенд КП ІОФ (IOF 

Control Descriptions). 

18.3 У колонці B літерами позначається кількість призм КП (наприклад AC - для 3 призм). 

18.4 При необхідності, для позначення приблизного напрямку огляду групи призм КП з 

точки прийняття рішення в колонку H поміщається зображення стандартної стрілки 

компаса. 

18.5 Легенди КП повинні включати контрольний час проходження дистанції. 

18.6 Легенди КП, наведені в порядку, відповідному дистанції кожного учасника, повинні 

бути прикріплені або надруковані на передній стороні карти змагання. 

19. Обладнання КП та Відмітка 

19.1 Контрольний пункт, позначений на карті, повинен бути ясно відзначений на місцевості 

групою призм КП в районі кола. 

19.2 Призми КП повинні складатися з трьох квадратів 30 x 30 см, скріплених у формі 

тригранної призми. 

19.3 Призми повинні бути повішені так, щоб всі їх було видно (принаймні одна третина 

будь-якої призми) учаснику з точки прийняття рішення. Зазвичай призму КП 

розташовують на місцевості в точці, відповідній центру кола карти, з відповідною 

легендою, але дозволено не мати ніякої призми КП, розташованої так на змаганнях 

Елітного класу. 

19.4 Призми КП повинні бути встановлені на стандартній висоті в будь-якій групі призм 

КП. 

19.5 Точка прийняття рішення позначається на місцевості вздовж маршруту, але не 

показується на карті. Для ТаймКП місце прийняття рішення повинно знаходитися в 

карті, але бути непозначеним. 

19.6 Призми КП визначаються зліва направо, незалежно від глибини установки ‘A’, ‘B’ ... 

‘E’ з точки прийняття рішення. Відповідь, який маркер КП правильний, дається в цій 

точці. 

19.7  Усі КП повинні охоронятись. 

20. Контрольні картки та прилади відмітки 

20.1 Для відмітки може використовуватися або ліцензована ІОФ електронна система 

відмітки або традиційні ручні голчасті компостери. 

20.2 Якщо використовується неелектронних система ручної відмітки, контрольна картка 

повинна задовольнити наступним специфікаціям:  

 Пре-О  

 Вона повинна бути зроблена з стійкого матеріалу або захищена 

 Кожна клітинка для позначки, повинен мати мінімальну довжину боку 13 мм 

 Дублікат, має відзначатися автоматично з головною карткою. 

  ТемпО 

 Додаткова копія головної картки повинна бути заповнена 

20.3 Якщо використовується неелектронних система ручної відмітки, учасники повинні 

бути випущені з подвійною карткою. Уся картка повинна бути віддана суддям на 

фініші, половина повертається учаснику після старту останнього учасника. 

20.4 Якщо використовується неелектронних система ручної відмітки, ціла контрольна картка 

може бути захищена, укріплена або поміщена в сумку, але не обрізана (скорочена 

частина контрольної картки). 
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20.5 Спортсмени фіксують свої відповіді в точці відмітки, розміщеній на невеликій відстані 

поза кожної точки прийняття рішення. Якщо використовується неелектронна система 

ручної відмітки, то проводиться єдина відмітка. Якщо використовується електронна 

система відмітки, то повинна бути забезпечена можливість резервної відмітки. В обох 

випадках повинен використовуватися різний зразок компостера на суміжних КП. 

20.6 Учасники повинні зробити відмітку своєї відповіді на кожному КП до руху далі до 

наступного КП. При неелектронній системі відмітки контрольна картка повинна бути 

пробита в обрану клітинку. При електронній системі позначки відповідь реєструється в 

обраному блоці і підтверджується спостереженням сигналу. Якщо після очікування є 

сумнів, що позначка була зареєстрована, резервна відмітка компостером повинна 

використовуватися в резервних клітинках, надрукованих на карті. Див. Додаток 4. 

20.7 Учасники (спортсмени) відповідальні за правильну реєстрацію їхньої відповіді, 

виконану як безпосередньо самостійно або через посередника. 

20.8 Відповідь на будь-якому КП з більш ніж однією зареєстрованою відміткою або при її 

відсутності, вважається не правильною відповіддю. Рішення затверджується 

Інспектором Змагання. 

20.9 Ніякі зміни в зареєстрованому виборі не дозволені. 

20.10 Організатор (Суддя) може здійснювати перевірку контрольних карток в районі 

змагання або зчитувати електронні чипи для підтвердження, що спортсмени роблять 

відмітку на КП в правильному порядку. 

20.11 Учасники, які втратили контрольну картку або електронний пристрій реєстрації 

(електронний чип), повинні бути дискваліфіковані. 

20.12 Контрольні картки по-можливості мають бути приховані від інших спортсменів 

протягом змагань. 

WTOC 20.13 Контрольні картки або електронні чипи повинні бути роздані перед нарадою 

представників за винятком випадку, коли кваліфікація та фінали організовані в той же 

самий день, засоби відмітки для фіналів повинні бути роздані принаймні за одну 

годину до першого старту. 

WTOC 21.13 Якщо використовуються електронні засоби  відмітки, повинні бути забезпечені умови 

для доступної відмітки учасників.  

22. Екіпіровка  

22.1 До тих пір як це не заборонено федерацією, що проводить змагання, вибір одягу 

залишається за спортсменом. 

22.2 Стартові нагрудні номери повинні бути чітко видимими і носитися як наказано 

організатором. Нагрудні номери не повинні бути більшими ніж 25 x 25 см з числами 

принаймні 10 см заввишки. Нагрудні номери не можуть бути підвернуті чи зменшені. 

22.3 Під час змагання навігаційними пристроями, які можуть використовуватися 

спортсменами, є тільки карта і легенди КП, надані організатором, і компасом. 

22.4 Ніякі механічні або електронні пристосування, крім ходоміра і годинника не дозволені. 

Дозволені збільшувальні лінзи, як закріплені на компасі, так і окремі. Біноклі та 

телескопи заборонені. 

22.5 Телекомунікаційне обладнання не може використовуватися в районі змагання, крім 

надзвичайної ситуації маршалами. Будь-яке інше використання телекомунікаційного 

обладнання під час змагання може призвести до дискваліфікації спортсмена і команди. 

WTOC 22.6  Спортсмен не може носити форму команди іншої федерації. 

22. Старт 

22.1 На індивідуальних змаганнях, зазвичай організовується інтервальний старт. 
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22.2 На дисциплінах з кваліфікацією, перший старт фіналу повинен бути не раніше 2.5 

годин після останнього фінішу кваліфікацій. 

22.3 У всіх учасників має бути принаймні 20 хвилин для безтурботної підготовки в 

стартовому містечку. Тільки учасники, які не стартували і представники команди, 

мають дозвіл знаходиться у стартовому містечку. 

22.4 Старт може бути організовано з попереднім стартом (пре-стартом) до часу офіційного 

старту. Якщо організований попередній старт, то він повинен бути обладнаний 

годинником, що показує час змагання для представників команд і учасників, і повинні 

називатись та показуватись прізвища та імена учасників. За лінією попереднього старту 

дозволяється знаходитися тільки стартувавшим учасникам з їх ескортами і 

представниками ЗМІ, в супроводі організатора. 

22.5 Старт повинен бути обладнаний годинниками, що показують учасникам час змагання. 

Якщо немає попереднього старту, то прізвища та імена учасників потрібно назвати або 

показати. 

22.6 Учасники несуть відповідальність за перевірку, що у них є правильна карта. Якщо є 

зміни на дистанції, в стартових номерах або прізвищах та іменах учасників, вони 

повинні бути внесені на карту, щоб бути видимими учасникам перед стартом. 

22.7 Точка початку орієнтування повинна бути показана на карті трикутником старту і якщо 

вона не збігається зі стартом, повинна бути позначена на місцевості знаком призми КП. 

22.8 Спортсменам, які запізнюються на старт до свого стартового часу через їхню власну 

помилку, потрібно дозволити стартувати. 

 В разі масстарту, спортсмен повинен стартувати якомога швидше. 

 В разі інтервального старту, якщо учасник на стартовій лінії менше ніж за половину 

інтервалу – стартувати одразу. 

 Інакше – у наступний доступний пів-інтервал між учасниками. 

22.9 Спортсменам, які запізнюються на старт до свого стартового часу через помилку 

організатора, потрібно дати відповідно новий час старту. 

22.10 Передача естафети між членами команди здійснюється дотиком. Передача естафети 

може бути організована наступним чином: учасник поточного етапу бере карту 

наступного та передає її наступному етапу. 

22.11 Спортсмени несуть відповідальність за правильну та вчасну передачу естафети. 

22.12 За підтвердженням Контролера (Едвайзера) змагань організатори можуть організувати 

масовий старт етапів естафети без передачі. 

22.13 Якщо команда дискваліфікується, то наступним етапам старт заборонений. 

22.14 В зоні передачі естафети, етап, що готується стартувати, повинен бути попереджений 

про прибуття попереднього етапу. 

22.15 Організатори можуть організувати декілька зон карантину для попередження передачі 

інформації про дистанції. Організатори визначають час, коли представники команд та 

спортсмени мають прибути у зону карантину. Організатори зобов’язані надати 

необхідні об’єкти (туалети, воду, павільйони) у карантині. Заходити до карантину після 

вказаного терміну (дедлайну) заборонено. Організатор може заборонити використання 

телекомунікаційних пристроїв у карантині. 

23. Фініш  та відлік часу 

23.1 Змагання закінчуються для учасників після перетину фінішної лінії. 
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23.2 Час, витрачений учасником на проходження  дистанції, якщо він не перевищує 

контрольний час дистанції, не відноситься до результату змагання. 

23.3 Фінішний час вимірюється або коли учасник перетинає лінію попереднього фінішу, або 

на фінішній лінії. Час повинен бути округлений в меншу сторону до цілих секунд. Час 

повинен бути записаний і або в годинах, хвилинах і секундах або тільки в хвилинах і 

секундах.  

23.4 Вхід на фініш може бути обмежений стрічкою або іншими засобами. 

23.5 Точне положення фінішної лінії повинно бути видно для учасника, що фінішує. 

23.6 Після перетину фінішної лінії учасники здають контрольну картку або завантажують 

зареєстровані дані зі свого електронного чипа. Якщо потрібно організатору, вони 

повинні також здати свої карти змагання.  

23.7 У змаганнях з Пре-О організатор повинен призначити контрольний час на кожну 

дистанцію, обчислений як 3 хвилини для кожного контрольного пункту плюс 3 

хвилини на кожні 100 метрів  дистанції. На розсуд Контролера Змагання додатковий 

час може врахувати додатковий підйом (набір висоти), важку поверхню або інші 

фактори. Контролер Змагання може призначити додатковий час для учасників з 

паралімпійськими свідоцтвами. 

23.8 Будь-які затримки учасника, в будь-якому місці вздовж маршруту, які не є його 

особистою помилкою, повинні бути зареєстровані і відняті з повного часу цього 

учасника. 

23.9 Якщо, після обліку всіх зареєстрованих затримок, спортсмен перевищив контрольний 

час, буде призначено штраф. Це проводиться вирахуванням одного очка за кожні, 

навіть не повні, п'ять хвилин перевищення контрольного часу. 

23.10 На дистанцію ТемпО не призначається ніякого максимального часу. 

23.11 Повинні бути забезпечені послуги швидкої допомоги і персонал на фініші, який 

повинен буде забезпечений і для роботи в лісі. 

24. Результати 

24.1 На змаганнях з Пре-О за кожний правильно визначений КП (за виключенням Тайм КП) 

зараховується як 1 очко. 

24.2 На тайм КП у Пре-О змаганнях, якщо відповідь учасника була вірною, записується час 

відповіді. Якщо відповідь не вірна, то нараховується штраф 60 секунд за кожну невірну 

відповідь. У разі перевищення учасником 30 секунд суддя має записати 90 секунд. 

24.3 Середня величина двох зареєстрованих вимірів часу на кожному Тайм-КП 

обчислюється з точністю до половини секунди. Якщо використовується електронна 

система відмітки, час округляється у меншу сторону до найближчої секунди. 

24.4 Зафіксований час для всіх Тайм-КП на будь-якому одному змаганні складається. В 

результаті сумарний час повинен бути показаний з точністю до половини секунди. 

24.5 На змаганнях з Пре-О результат учасників оцінюють згідно їх суми очок, а при рівній 

кількості очок оцінюють згідно їх сумарного часу на Тайм-КП. 

24.6 На змаганнях з ТемпО результат учасників оцінюють згідно загального часу на 

станціях плюс 30 секунд за кожну невірну відповідь. 

24.7 В естафетах з трейл орієнтування результат визначається як сума часу на ТемпО станції 

плюс 30 секунд за кожну невірну відповідь на ТемпО, плюс 60 секунд за кожну невірну 

відповідь на Пре-О частині (плюс штраф за перевищення максимального часу на 

дистанцію). Результат команди – сума часу результатів етапів. 
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24.8 Будь-який КП, який буде визнаний некоректним і анулюється Інспектором Змагання від 

ІОФ, видаляється з результату змагання для всіх. Причина видалення  повинна бути 

показана на дошці результатів. Якщо видаляється КП на дистанції ТемпО, повинна 

анулюватися вся станція. 

| 24.9 Поточні результати для Пре-О (де вказані тільки бали та секунди) та ТемпО (де вказані 

 тільки секунди) повинні анонсуватися та показуватися на фініші, чи арені для 

вболівальників протягом змагань. Результати показуються тільки після закриття 

карантину, або (в разі відсутності карантину). 

24.10 Офіційні результати, включаючи правильні відповіді і відповіді спортсменів для 

кожного КП, повинні бути видані не пізніше, ніж 5 годин після закінчення 

контрольного часу останнього старту. Вони повинні бути роздані в день змагання 

кожному представнику команди та акредитованим представникам ЗМІ. 

24.11 Офіційні результати повинні включати суму очок і суму часу всіх учасників, що беруть 

участь у змаганнях. Для ЗМІ може бути зроблена скорочена версія. 

24.12 Двом або більше спортсменам, що мають однакові очки і суму часу на Тайм-КП, 

присуджується одне і те ж місце у протоколі результатів. Відповідне місце (або місця) 

після них повинно залишитися вільним. 

WTOC 24.13 Кожному спортсмену, представнику команди і акредитованому представнику ЗМІ 

потрібно видати офіційний протокол результатів і карту змагання, разом з Рішеннями 

(солюшинами, картою рішення). 

WTOC 24.14 На індивідуальних змаганнях Чемпіонату Світу на дистанціях Пре-О, спортсмени 

оцінюються згідно їх повної суми очок і повного сумарному часу Тайм-КП на двох 

дистанціях. 

WTOC 24.15 На індивідуальних змаганнях Чемпіонату Світу на дистанціях ТемпО, спортсмени 

розташовуються згідно їх місця у фіналі. 

24.16 Результати мають бути видані в Інтернеті і в електронній версії представлені ІОФ в 

день змагання. 

25. Нагородження 

25.1 Організатор повинен організувати гідну церемонію нагородження. 

25.2 Якщо у двох або більше спортсменів однакове місце, вони повинні отримати 

відповідну медаль і/ або грамоту. 

WTOC 25.3 Звання Чемпіона світу у Відкритому класі на дистанції ПреО має бути присвоєно 

спортсмену з найбільшим числом очок (і самою маленькою сумою часу на тайм КП в 

разі рівності очок) у Відкритому класі Чемпіонату Світу. 

WTOC 25.4 Нагородження в Чемпіонаті Світу у Відкритому класі здійснюється наступними 

призами:  

• 1-е місце Золота медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 2-е місце Срібна медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 3-її місце Бронзова медаль і свідоцтво (диплом). 

• 4-6 місце свідоцтво (диплом). 

Медалі та свідоцтва (дипломи) повинні надаватися ІОФ. 

WTOC 25.5 Звання Чемпіона світу в Паралімпійському класі на дистанції ТемпО має бути присвоєно 

спортсмену з найбільшим числом очок (і самою маленькою сумою часу на Тайм-КП в 

разі рівності очок) у Світовому Чемпіонаті Паралімпійського класу. 
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WTOC 25.6 Нагородження в Чемпіонаті Світу в Паралімпійському класі здійснюється наступними 

призами: 

• 1-е місце Золота медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 2-е місце Срібна медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 3-її місце Бронзова медаль і свідоцтво (диплом). 

• 4-6 місце свідоцтво (диплом). 

Медалі та свідоцтва (дипломи) повинні надаватися ІОФ. 

WTOC 25.7 Звання Чемпіона світу в Естафеті з трейл орієнтування у Відкритому класі має бути 

присвоєно команді з найменшим (з урахуванням штрафу) часом. 

WTOC 25.8 При нагородженні в Естафеті з трейл орієнтування у Відкритому класі три члени 

команди мають отримати: 

• 1-е місце Золота медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 2-е місце Срібна медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 3-її місце Бронзова медаль і свідоцтво (диплом). 

• 4-6 місце свідоцтво (диплом). 

Медалі та дипломи повинні надаватися ІОФ. 

WTOC 25.9 Звання Чемпіона світу в Естафеті з трейл орієнтування в Паралімпійському класі має 

бути присвоєно команді з найменшим (з урахуванням штрафу) часом. 

WTOC 25.10 При нагородженні в Естафеті з трейл орієнтування в Паралімпійському класі три члени 

команди мають отримати: 

• 1-е місце Золота медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 2-е місце Срібна медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 3-її місце Бронзова медаль і свідоцтво (диплом). 

• 4-6 місце свідоцтво (диплом). 

Медалі та дипломи повинні надаватися ІОФ. 

WTOC 25.11 Звання Чемпіона світу у ТемпО має бути присвоєно спортсмену з найменшим 

загальним часом на дистанції ТемпО. 

WTOC 25.12 Нагородження в Чемпіонаті Світу в ТемпО здійснюється наступними призами: 

• 1-е місце Золота медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 2-е місце Срібна медаль (покрита металом) і свідоцтво (диплом); 

• 3-її місце Бронзова медаль і свідоцтво (диплом). 

• 4-6 місце свідоцтво (диплом). 

Медалі та дипломи повинні надаватися ІОФ. 

WTOC 25.13 Церемонію нагородження повинні здійснювати представники Федерації організатора та 

ІОФ. 

WTOC 25.14 Під час церемонії нагородження піднімаються національні прапори перших 3х команд-

учасниць і виконується державний гімн країни команди переможця. 

26. Чесна гра 

26.1  Всі люди, що приймають участь у змаганнях з орієнтування, повинні вести себе чесно і 

справедливо. У них повинні бути спортивні взаємини і дух дружби. Учасники повинні 

виявляти повагу один до одного, до офіційних осіб, журналістів, глядачів та 

коментаторів. Учасники повинні бути настільки ж тихими наскільки це можливо на 

місцевості. 

26.2  Спортсмени на візках повинні мати пріоритет у найкоротшому шляху до точки 

прийняття рішення та доступі до неї. 
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26.3 Отримання технічної допомоги від інших учасників чи ескортів, або надання такої 

допомоги іншим учасникам під час змагання заборонено. Однак, це – обов`язок усіх 

учасників допомогти будь-якому травмованому учаснику, або будь-кому з фізичної 

потребою у разі нещасного випадку. 

26.4 Допінг заборонений. ІОФ Антидопінгові Правила відносяться до всіх змагань ІОФ і 

Рада ІОФ, може вимагати, щоб були проведені процедури допінг-контролю. 

Організатор може запросити інформацію про лікування. Спортсмен зобов`язаний мати 

на будь-які необхідні йому ліки – рецепт лікаря (TUE (therapeutic use exemption) 

certificate). 

26.5 Усі офіційні особи повинні дотримувати сувору таємницю про район змагання і 

місцевості перш, ніж вони будуть опубліковані. У будь-якому випадку, сувора таємниця 

про дистанції повинна бути збережена. 

26.6 Будь-які спроби переглянути або вивчити місцевість змагання заборонені. Спроби 

отримати будь-яку інформацію, пов’язану з дистанціями, крім наданої організатором, 

заборонені як до, так і під час змагання. 

26.7 Організатор повинен не допустити до змагань будь-якого спортсмена, який так добре 

познайомився з місцевістю або картою, що у спортсмена є суттєва перевага перед 

іншими спортсменами. У разі сумніву питання має бути вирішене Контролером 

Змагання ІОФ. 

26.8 Представники команд, спортсмени, представники ЗМІ та глядачі повинні знаходиться у 

призначених для них областях. 

26.9 Представники команд та інші (в тому числі представники ЗМІ) не можуть ані виходити 

в район змагань, ні надавати допомогу спортсменам, крім законної фізичної допомоги 

на важких ділянках. 

26.10 Учасник, що перетнув фінішну лінію, не може повторно вийти в район змагань без 

дозволу організатора. Учасник, який сходить з дистанції, повинен негайно оголосити 

про це на фініші і здати карту і контрольну картку. Цей учасник жодним чином не 

повинен впливати на змагання, ні допомагати іншим конкурентам. 

26.11 Учасник, що порушує будь-яке правило, або який отримує вигоду з порушення будь-

якого правила, може бути дискваліфікований. 

26.12 До не учасників, що порушують будь-яке правило, можливі дисциплінарні заходи. 

26.13 Організатор повинний зупинити та перенести, чи відмінити дистанцію, якщо будь-де на 

дистанції з’являються обставини, що роблять дистанцію небезпечною для учасників, 

представників, або глядачів. 

26.14 Організатори повинні уникати дистанції, якщо є обставини, які роблять дистанцію 

значною мірою нечесною. 

26.15 Участь у ставках на змаганнях зі спортивного орієнтування заборонена для учасників, 

представників команд та організаторів. Також їм заборонена підтримка та заохочення 

ставок. Також вони не повинні приймати жодної корупційної діяльності. Дана 

діяльність являє собою маніпуляції та підтасовку результатів, прийняття, або 

запропонування взятки, передача внутрішньої інформації. 

27. Скарги 

27.1 Скарга може бути подана про порушення цих правил або інструкцій організатора.  

27.2 Скарги можуть бути подані представниками команди або спортсменами. 

27.3 Будь-яка скарга повинна бути спрямована в письмовій формі на організатора як можна 

швидше. Скарга розглядається організатором. Позивач повинен бути проінформований 

про прийняте рішення негайно. 

27.4  Подача скарги проводиться безкоштовно. 
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27.5  Організатор може встановити обмеження часу на подачу скарги. Скарги, отримані після 

цього терміну, будуть розглянуті тільки, за наявності виняткових обставин, які повинні 

бути пояснені у скарзі. 

28. Протести  

28.1  Протест можуть бути поданий на рішення організатора про скаргу. 

28.2  Протести можуть бути подані представниками команд або спортсменами. 

| 28.3  Будь-який протест повинен бути поданий у письмовій формі члену журі не пізніше ніж 

через 15 хвилин після оголошення організатором про рішення за скаргою. Протести 

подані після можуть бути розглянуті за рішенням журі у разі, якщо були відповідні  

обставини, зазначені у протесті. 

28.4  Плата за протест в розмірі 50 євро здійснюється готівкою Головному Контролеру ІОФ 

при подачі протесту . Плата буде повернута, якщо журі задовольнить протест, інакше 

плата буде відправлена до ІОФ. Якщо протест підписаний декількома Федераціями, 

кожна федерація сплачує за нього окремо. 

29. Журі   

29.1  Для розгляду протестів призначається журі. 

29.2  Рада ІОФ приймає рішення, для яких змагань вона призначає журі. Якщо ІОФ не 

призначила журі, то журі призначає Федерація організатора. 

29.3  Журі має складатися з 3 членів з правом голосу, якщо можливо від різних Федерацій. 

Контролер Змагання ІОФ повинен очолити журі, але не має права голосу. 

| 29.4  Представник організатора має право на участь у засіданні журу, але він може бути 

запрошений покинути засідання до того, як журі прийме рішення. Представник 

організатора не має права голосу. 

29.5  Організатор повинен діяти згідно з рішеннями журі, в той числі: відновити спортсмена, 

дискваліфікованого організатором, дискваліфікувати спортсмена, якому організатором 

присвоєно результат, анулювати результати в класі, схваленому організатором або 

схвалити результати, оголошені організатором анульованими. 

29.6  Журі компетентно приймати рішення, лише за умови присутності всіх її членів. У 

термінових випадках можуть бути прийняті попередні рішення, якщо більшість 

учасників журі домовляється про рішення. 

| 29.7  Якщо член журі заявляє самовідвід, що він або безпосередньо причетний до події 

протесту, або він є постраждалим, або якщо член журі не здатний вирішувати завдання, 

Контролер Змагання ІОФ повинен призначити заміну. 

29.8  Журі, в результаті розгляду протесту, на додаток до свого рішення про дії організатора 

– може рекомендувати Раді ІОФ дискваліфікувати людину на кілька або всі майбутні 

змагання ІОФ у разі серйозного порушення правил. 

29.9  Рішення журі остаточне. 

WTOC 29.10 Журі призначається або схвалюється Радою ІОФ. Жоден Член журі не повинен 

представляти Федерацію організатора. Члени журі мають бути від різних Федерацій. 
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30. Апеляції 

| 30.1  Апеляція може бути подана про порушення цих правил, якщо журі ще не зібрано, або 

якщо змагання завершені і журі розформовано. Апеляція проти дій журі може бути 

подана лише за наявності грубих процедурних помилок у діях журі.  

30.2  Апеляція може бути подана тільки Федераціями. 

30.3  Апеляція повинна бути подана у письмовій формі безпосередньо Контролеру Змагання 

ІОФ настільки скоро наскільки можливо. 

30.4  Подача апеляції проводиться безкоштовно. 

30.5  Рішення щодо апеляції є остаточними. 

30.6  Апеляції розглядає Рада ІОФ. 

31. Контроль змагань 

31.1  Всі змагання, на які поширюються ці правила, повинні контролюватися Контролером 

Змагання ІОФ. Контролер Змагання ІОФ повинен бути призначений протягом 3 місяців 

після призначення організатора. 

31.2  Рада ІОФ приймає рішення, на які змагання вона самостійно призначає Контролера 

Змагання ІОФ. 

31.3  Якщо Контролер Змагання ІОФ призначений ІОФ, він або вона - офіційний 

представник ІОФ при організаторі, залежить від Ради ІФО і контактує з Офісом ІОФ. 

31.4  Федерація організатора повинна завжди призначати незалежного національного 

контролера. Цей контролер повинен допомогти Контролеру Змагання ІОФ, 

призначеному ІОФ. Якщо ІОФ не призначить Контролеру Змагання ІОФ до 

розглянутого змагання, то контролер, призначений Федерацією, буде Контролером 

Змагання ІОФ. Контролер, призначений Федерацією, не повинен бути представником 

тієї ж самої Федерації. 

31.5  Всі Контролери Змагань ІОФ повинні мати ліцензію Контролера ІОФ. Ні в якого 

Контролера Змагання ІОФ або Помічника Контролера Змагання ІОФ не може бути 

відповідальності за команду, що бере участь у змаганнях. 

31.6  Контролер Змагання ІОФ повинен гарантувати, що правила виконуються, уникаються 

помилки і що справедливість є головною. У Контролера Змагання ІОФ є влада 

вимагати, щоб необхідні поправки були зроблені, якщо він або вона вважає їх 

необхідними, щоб задовольнити вимоги змагання. 

31.7 Контролер Змагання ІОФ повинен працювати в тісному співробітництві з організатором, і 

повинен мати всю інформацію, що має відношення до змагання Вся офіційна 

інформація, що направляється Федераціям, така як бюлетені, повинна бути затверджена 

Контролером Змагання ІОФ. 

31.8  Як мінімум, такі завдання повинні бути виконані під керівництвом Контролера 

Змагання ІОФ: 

 затвердження місця зустрічі і райони змагання; 

 ознайомлення з організацією змагання та оцінка придатності запропонованого 

проживання, харчування, 

 затвердження транспорту, програми, бюджету і можливостей тренувань; 

 оцінка будь-яких запланованих церемоній і ступінь їх доступності; 

 затвердження організації та розташування місць старту, фінішу і змін району; 

 оцінка надійності та точності вимірювання часу і систем розрахунку результатів; 

 перевірка відповідності карти стандартам ІОФ; 

 затвердження дистанцій після оцінки їх якості, включаючи ступінь труднощі, 

розташування КП та обладнання, випадкових факторів і правильності карти; 

 перевірка методів розділення дистанції та її компонування; 
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 оцінка заходів та можливостей для медіа; 

 оцінка заходів та можливостей для проведення допінг-тестів; 

 підтвердження офіційних результатів. 

31.9  Контролер Змагання ІОФ повинен зробити стільки інспекційних поїздок, скільки він чи 

вона вважає за необхідне. Відвідування повинні бути заплановані та узгоджені з 

відповідним органом і Організатором. Зразу ж негайно після кожної такої інспекційної 

поїздки Контролер Змагання ІОФ повинен направити короткий письмовий звіт 

Контролера Змагання  ІОФ органу, який його призначив з копією Організатору. 

31.10  Один чи більше помічників можуть бути призначені Контролером Змагання ІОФ для 

допомоги Контролеру Змагання ІОФ, особливо в областях картографії, дистанції, 

фінансування, роботи зі спонсорами та ЗМІ. 

31.11  У органі, що призначив Контролера Змагання ІОФ, є влада відмінити призначення 

Контролера Змагання ІОФ. 

WTOC 31.12  Контролер Змагання ІОФ, повинен нанести як мінімум 3 візити: один на початку (якщо 

потрібно з технічною консультацією, один за рік до чемпіонату і один за 3-4 місяці до 

чемпіонату. 

32. Звіти про змагання  

32.1  Не більше, ніж через 3 тижні після змагання організатор повинен надати короткий звіт 

Контролеру Змагання ІОФ разом з повними заключними протоколами. 

32.2  Не більше ніж через 4 тижні Контролер Змагання ІОФ повинен направити звіт 

Контролера Змагання ІОФ органу, який його призначив. Звіт повинен містити будь-які 

значимі особливості змагань і деталі будь-яких скарг або протестів. 

WTOC 32.3 Не пізніше ніж через 3 тижні організатор повинен направити в ІОФ короткий звіт, два 

комплекти контрольних карт з дистанціями та комплект заключних протоколів 

результатів. 

WTOC 32.4  Одну копію кожного бюлетеня, фінальної програми, стартові протоколи, план заходів 

та фінансовий звіт включно, треба надіслати до Офісу ІОФ для архівів не пізніше 6 

місяців після змагання. 

33. Реклама та спонсорство 

33.1  Забороняється реклама тютюну та спиртних напоїв. 

33.2  Реклама на спортивній формі чи іншій одежі, яку носять учасники команди під час 

офіційних церемоній, не повинна перевищувати 300 квадратних сантиметрів. Немає 

ніяких меж по кількості реклами на змагальній формі учасників чи обладнанні за 

винятком нагрудних стартових номерів. 

34. Медіа 

34.1  Організатор повинен запропонувати представникам ЗМІ привабливі умови праці та 

сприятливі можливості для спостереження та звітів про змагання. 

34.2  Як мінімум, організатор повинен зробити доступними для представників ЗМІ таке: 

 розміщення в готелі середнього рівня, за рахунок користувача; 

 стартові протоколи, буклет програми та інше 

 інформацію в день перед змаганнями; 

 прийняти участь у модельному старті; 

 захищений від непогоди, тихий робочий простір у фінішному містечку; 

 протокол результатів і карти з дистанціями одразу після закінчення змагання; 

 доступ в Інтернет за рахунок користувача. 

34.3  Організатор повинен прикласти всі зусилля для максимізації можливосте висвітлення 

змагань в пресі до такого ступеня, поки це не стає загрозливим для справедливості 

змагання. 
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1. Введення 

1.1  Мета. 

Ці принципи мають на меті встановити загальний стандарт для планування дистанції 

Трейл орієнтування, щоб гарантувати справедливість на змаганні для людей з 

різноманітними фізичними можливостями. 

1.2  Використання цих принципів 

Дистанції на всіх міжнародних змаганнях з Трейл орієнтування мають плануватися 

згідно цих принципів. Вони повинні також бути основою при плануванні дистанцій 

інших змагань з Трейл орієнтування. Необхідність швидкості руху на дистанції 

замінюється необхідністю швидкості прив’язувати карту до місцевості. 

1.3  Керівництво по Технічним Принципам  

 Керівництво по Технічним Принципам (Technical Guidelines Reference) повинно 

відповідати поточній редакції Інструкції по Технічним Принципам ІОФ (IOF Technical 

Guidelines). 

2. Основні принципи 

2.1 Визначення Трейл орієнтування  

 Трейл орієнтування - це вид орієнтування, у якому учасники змагань в заданій 

послідовності відвідують деяку кількість влаштованих на місцевості точок - 

контрольних пунктів (КП) з пунктами спостереження (або пунктами прийняття 

рішення). В кожному з пунктів вони читають карту, обираючи той єдиний знак КП з 

групи установлених на місцевості, що знаходиться в центрі кола, нанесеного на карту, і 

відповідає наданій  
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легенді КП. Обидві умови повинні мають бути правильними. 

Участь у змаганнях з Трейл орієнтування ефективна для підготовки картографів, 

начальників дистанцій і інспекторів з орієнтування бігом. Трейл орієнтування 

вдосконалює ці навички і перетворює їх на формальне змагання. 

2.2  Мета планування хорошої дистанції 

Мета планування дистанції – запропонувати учасникам змагань дистанції, що точно 

відповідають їх очікуваним можливостям. Результати повинні відобразити технічну 

підготовленість спортсменів. 

2.3  Золоті правила начальника дистанції 

Начальник дистанції повинен пам’ятати наступні принципи: 

• інтерпретація карти як унікальна характеристика Трейл орієнтування; 

• відповідь на кожному КП повинна бути беззаперечна; 

• справедливість змагання; 

• задоволення учасників; 

• робота в тісній співпраці з іншими суддями; 

• досягнення інтеграції з іншими видами орієнтування; 

• захист дикої природи і навколишнього середовища; 

• потреби ЗМІ і глядачів. 

2.3.1  Унікальний характер 

Кожен вид спорту має свої власні особливості. Унікальний характер Трейл 

орієнтування полягає в інтерпретації карти і пов’язування її з невідомою місцевістю. 

Це вимагає навичок орієнтування: точного читання карти, швидкого використання 

компаса, концентрації під навантаженням, швидкого прийняття рішення, інтерпретації 

природного ландшафту, і визначення відстані. 

2.3.2  Безспірність відповіді 

Відповідь на кожному КП повинна бути незаперечною! Завжди повинна бути 

можливість визначити вирішення проблеми, інтерпретуючи карту і ландшафт. Рішення 

не повинне бути засноване на тому, що «я відчуваю» або «я вірю». 

2.3.3  Справедливість 

Спортивна справедливість - головна вимога у змаганнях. Якщо на кожному етапі 

планування і обладнання дистанції не приділяти найбільшої уваги її забезпеченню, 

суттєвим чинником у змаганнях з орієнтування може легко стати випадковість. 

Начальник дистанції має прийняти до уваги всі чинники, що впливають на спортивну 

справедливість, для гарантії того, що хід змагань буде справедливим і всі учасники 

будуть знаходитися на кожній частині дистанції у рівних умовах. 

2.3.4  Задоволення учасників 

Популярність орієнтування може бути підвищена тільки в тому разі, якщо учасники 

змагань задоволені запропонованими дистанціями. Необхідне дбайливе планування 

дистанції для гарантії, що дистанції відповідають вимогам щодо довжини, фізичної і 

технічної складності, розташування КП і т.д. Особливо важливим є відповідність 

кожної дистанції рівню майстерності і фізичним можливостям учасників, які її 

долають. 

2.3.5  Тісна співпраця суддів 

Начальник дистанцій має тісно співпрацювати з картографом і інспектором. Бажано 

організовувати роботи таким чином, щоб складання карти, планування дистанцій і їх 

інспектування йшли на місці водночас. Також необхідний тісний зв’язок з  

організаторами для оперативного вирішення питань в лісі. 
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2.3.6 Інтеграції з іншими дисциплінами орієнтування 

Задоволеність учасників різко підвищується, якщо одночасно проводяться змагання з 

трейл орієнтування з орієнтуванням бігом. Співпраця начальників дистанцій має 

привести до відсутності конфліктів, але учасники одних змагань мають бути 

інформовані про присутність учасників інших. Наприклад, КП дистанцій Трейл 

орієнтування можна помітити синіми стрічками, щоб попередити учасників змагань з 

орієнтування бігом про те, що вони знаходяться не на своїх КП. 

2.3.7  Дика природа та навколишнє середовище 

Навколишнє середовище вразливе: живу природу може бути порушено, поверхня землі, 

як і рослинність, можуть постраждати в разі надмірного використання. Довкілля також 

включає людей, які мешкають у районі змагань, огорожі, паркани, площі, що 

оброблюються, будівлі та інші споруди і т. п. Звичайно, можливо віднайти засоби, як 

уникнути впливу на довкілля в найбільш вразливих районах, тобто тих, де існує 

імовірність його пошкодження. Досвід і дослідження показали, що навіть великі 

змагання можна організувати без нанесення шкоди вразливим районам, якщо прийнято 

вірні міри застереження, а дистанції сплановані добре. Дуже важливо, щоб начальник 

дистанції упевнився в тому, що до обраних районів місцевості існує доступ, а будь-які 

вразливі райони визначені наперед. Так як спортсмени в трейл орієнтуванні найчастіше 

залишаються на доріжках, протягом усього часу змагання - це може бути прийнятно в 

тих областях, де змагання з орієнтування бігом не можливо з причин екологічної 

чутливості. 

2.3.8  ЗМІ і глядачі 

Потреба створювати імідж Трейл орієнтування як видовищного виду спорту має бути 

постійною  турботою начальника дистанції. Він повинен намагатися запропонувати 

глядачам і пресі можливість спостерігати за перебігом змагань настільки близько, 

наскільки це можливо без компрометації спортивної чесності. 

3.  Дистанція для Трейл орієнтування 

3.1.  Місцевість 

Місцевість має бути обрана таким чином, щоб особи з обмеженими можливостями руху 

в інвалідних колясках, особи, що рухаються пішки повільно і з трудом, інші найменш 

рухомі учасники, могли легко пройти дистанцію за установлений контрольний час 

(КЧ). Має бути приділена увага тому, щоб всі шляхи, по яким можна рухатись, і шляхи, 

що придатні не для всіх учасників, були добре помічені. Наприклад, стежка зі сходами 

або поваленим деревом непрохідна для більшості інвалідних колясок, але якщо є 

альтернативний паралельний шлях, у учасника залишається вибір. Стежки мають бути 

перевірені на предмет наявності грязюки, піску, коріння і каміння і обладнані 

відповідно, в разі необхідності, щоб створити вільний прохід для всіх учасників. В 

загальному випадку стежки мають бути завширшки щонайменше 1 м. В деяких місцях 

елементи рослинності (гілки, кущі тощо) можуть звузити стежку на коротких відрізках, 

але такі місця треба розширити, якщо в них можна, наприклад, подряпати руки 

колючками або обпекти кропивою. Потрібно, щоб був забезпечений прохід для всіх 

наявних колясок. Коляски повинні мати змогу проїзду і маневру в районі розташування 

КП. В разі необхідності мають бути створені галявинки розміром до 3 м і на шляхах 

руху. Будь-які непридатні для руху стежки мають бути помічені на картах 

штрихуванням або хрестами і/ або на місцевості помітною розміткою. У будь-якому 

випадку вони мають бути помітні для усіх учасників. Найбільший нахил для інвалідних 

колясок, в разі їх руху без помічників, не повинен перевищувати 14% на відстані до 20 

м. Нахил поперек руху не має перевищувати 8%. На будь-якому шляху з перевищенням 

цих нахилів мають бути помічники для надання допомоги. Має бути передбачене 

використання вірьовок для страховки, підйомних пристроїв і резервних колясок для 

учасників, які рухаються самостійно, але не в змозі подолати ділянки з крутими 

схилами. 
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Начальник дистанцій має детально ознайомитись з місцевістю перед тим, як він (вона) 

почне планувати місця розташування КП або шляхи руху. Він має усвідомлювати, що 

під час змагань умови на місцевості можуть бути не такими, як під час планування 

дистанцій. 

3.2.  Старт 

Район старту має бути розташований і організований таким чином, щоб: 

 була зона для чекання старту; 

 учасники, що очікують старту, не могли побачити будь-які КП. 

Точка, з якої починається орієнтування, позначається на місцевості знаком КП без 

засобів відмітки і трикутником на карті. 

3.3  Дистанція 

Найбільш важливими елементами дистанцій Трейл орієнтування, що в значній мірі 

визначають її якість, є завдання, які начальник дистанції ставить учасникам. Гарні 

дистанції пропонують учасникам цікаві різноманітні завдання по читанню карти. В 

межах однієї дистанції повинні бути запропоновані різноманітні типи завдань. На 

дистанції краще мати кілька (не менше 10) дуже гарних місць, скоріше їх повинно бути 

більше ніж менш якісних. 

3.3.1 КП (ділянки КП)  

Центр будь-якого кола КП повинен бути розташований на нанесеному на карту 

орієнтирі, який може бути точно описаний в легендах КП. Окрім випадку нульової 

відповіді (Зеро), призма КП повинна бути поміщена на цей орієнтир місцевості. 

Орієнтир повинно бути видно, або його положення повинно визначатися по 

відношенню до інших орієнтирів і висотою призм КП, з маршруту, по якому будуть 

рухатися. Оманливі призми КП не обов’язково повинні бути розташовані на нанесених 

на карту орієнтирах. Особливо важливо, щоб карта відображала місцевість поблизу КП 

точно, а напрямки і відстані з усіх можливих напрямків спостереження були 

правильними, в тому числі і з тих об‘єктів, що знаходяться позаду учасника. 

3.3.2  Точки прийняття рішення 

Точки прийняття рішення повинні бути відвідані спортсменами в заданому порядку. 

Точки прийняття рішення, відзначаються на місцевості, але не показуються на карті. 

Жоден учасник не має права рухатися по місцевості до групи призм КП. В разі 

необхідності, щоб запобігти цьому, на місцевості мають бути обгородження стрічками 

або іншими засобами розмітки. Учасники, які переміщаються без колясок, не повинні 

мати можливостей наблизитись до знаків КП ближче, ніж дозволяє коляска, вони не 

повинні мати можливість отримати краще представлення піднімаючись, наприклад, на 

будь-який орієнтир позаду пункту прийняття рішення. Такі орієнтири помічаються як 

заборонені, щоб забезпечити виконання правил і спортивної справедливості. Це дуже 

важливо, щоб все необхідне для прийняття рішення на КП візуально було доступним 

для учасника, який сидить в низькій інвалідній колясці, і що це перевірено. 

3.3.3  Тайм-КП 

На дистанції повинно бути принаймні два Тайм-КП, на яких реєструється час 

прийняття рішення. На карті учасника не повинно бути ніяких позначень, що 

розкривають положення Тайм-КП. Більше того, всі деталі місцевості поблизу Тайм-КП 

мають бути усунені з карт, якщо вони розташовані вздовж можливих шляхів учасників. 

Оптимально для досвідчених спортсменів Елітного рівня, це має бути організовано і на 

початку і в кінці змагання, поза контрольного часу. 
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3.4  Призми КП 

Обладнання КП має бути у відповідності з Правилами змагань ІОФ. Положення всіх 

призм у групі повинно бути ретельно заплановано. Неприпустимо одну з призм 

встановити в центрі кола, а інші розмістити випадковим чином поблизу. Призма має 

бути встановлена таким чином, щоб учасник бачив щонайменше її третину. Призми 

мають бути встановлені на стандартній висоті над поверхнею землі (рекомендується, 

щоб верхня частина її була на висоті 1,0 м), це покаже форму рельєфу так, як 

зображено на карті. Коли призму установлено, начальник дистанції і Контролер мають 

дійти згоди, що вона знаходиться в центрі кола і повністю відповідає легенді. Якщо є 

сумніви в коректності розміщення призми, має бути досягнута згода шляхом 

переміщення однієї чи більше призм. Збільшені версії «карт рішення» можуть бути 

корисною допомогою при постановці призм КП. 

3.4.1  Коректність місць розташування КП 

Всі призми на КП мають бути однаково видимі як тим учасникам, хто сидить (0,8 м над 

поверхнею землі) так і тим хто стоїть (до 2,0 м над поверхнею) і не скриті рослинністю. 

Начальник дистанції має оцінювати місце, опускаючись до рівня землі. Загальне 

правило: відносне положення призм не повинно змінюватись при спостереженні через 

зону розміром 1 х 1 м, розташовану навколо стовпчика, який позначає пункт 

спостереження. Відповідь не має мінятись, якщо зробити крок в будь-яку сторону від 

стовпчика і крок назад для імітації положення інвалідної коляски. Мають бути зроблені 

перевірки впливу на видимість призм сонця або дощу в ту саму пору доби, коли будуть 

проведені змагання. На Тайм-КП суттєво, щоб призми було видно без руху вздовж 

шляху. На інших КП для того, щоб побачити всі призми, може бути необхідно 

рухатись. Це може бути важливо для вирішення завдання на КП. 

3.4.2  Близькість КП 

Якщо призми різних КП знаходяться занадто близько одна до одної, це може ввести 

учасників в оману. Такі призми мають бути в пункті прийняття рішення розділено 

розміткою, або розміткою виділено кут огляду. Для призм одного КП немає ніякої 

визначеної мінімальної відстані. Якщо у двох або більше призм КП одна і та ж легенда, 

то повинно бути можливим розрізнити їх з точністю відносно інших орієнтирів. 

3.4.3  Легенда КП 

Положення КП відносно об’єкту, зображеного на карті, визначається легендою КП. 

Точне розташування призми КП на орієнтирі на місцевості як і визначена центром кола 

точка на карті і описана легендою КП мають бути беззаперечними. КП, які неможливо 

ясно і точно визначити легендами ІОФ, непридатні для використання. Легенди КП не 

повинні надавати зайвої інформації. Не дозволено використовувати складні легенди з 

додатковими символами, які не можуть бути розміщені в одній колонці легенд 

(наприклад, вершина носа скелі, західна частина). В колонці В літерами позначається 

кількість призм на цьому КП, наприклад, А - С - розташовано три призми. 
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Якщо маршрут руху учасника не очевидний, то стрілка у колонці H, повинна вказати 

напрямок огляду групи призм. Так, стрілка, що направлена на північ, показує, що 

учасник буде дивитись на призми в північному напрямку, отже, він повинен 

знаходитись на південь від центра кола. Стрілка не повинна бути точним значенням 

азимута до центру кола. На відкритій місцевості, коли кілька груп КП можуть бути в 

полі зору на маршруті руху, або коли групи КП будуть дуже близько одна до одної, 

стрілка в колонці Н повинна вказати відповідну групу КП. 

3.5  Фініш 

Щонайменше остання частина шляху до фінішної лінії має бути обов’язково розмічена. 

3.6  Ступінь труднощі 

На будь-якій місцевості і карті начальник дистанції може спланувати дистанції з 

широким діапазоном складності. Обираючи належним чином місця розташування 

призм КП і пунктів прийняття рішення, можуть бути обладнані дистанції різного класу. 

Треба брати до уваги очікуване вміння (кваліфікацію) учасників, їхній досвід і 

можливості читати і розуміти певні орієнтири на карті. Особливо важливо витримати 

вірний рівень складності дистанцій для новачків і дітей. 

4. Начальник дистанції 

Людина, яка є відповідальною за планування дистанції, повинна розуміти і вміти 

оцінювати якість гарної дистанції на основі власного досвіду. Він або вона має 

розумітися на теорії планування дистанції, брати до уваги спеціальні вимоги для 

учасників змагань з різними фізичними можливостями і дотримуватись їх. Начальник 

дистанції має бути здатним оцінити на місці різні фактори, які можуть вплинути на 

перебіг і результати змагань, а саме, стан місцевості, якість карти, присутність 

учасників і глядачів і т.п. Начальник дистанції несе відповідальність за дистанції і за 

перебіг змагань від лінії старту до лінії фінішу. Через численні можливості для 

помилок, які можуть мати серйозні наслідки в змаганнях з Трейл орієнтування, 

найкраще, коли складання карти, планування дистанцій і інспектування проводяться на 

місці водночас, бажано, коли рослинність низька (не густа). Для покращання видимості 

напередодні змагань може бути проведено обрізку рослинності. Дистанція повинна 

бути внесена на карту перед її друкуванням. Кола КП мають дорівнювати в діаметрі 6 

мм, зміщення центра має бути не більше 0,2 мм для забезпечення розміщення призм з 

точністю в межах 1 м, або краще на місцевості. Рекомендовано Масштаб карти 1:5000 

або 1:4000 і з розмірами символів на 100% більше ніж для масштабу карт 1:15000 в 

орієнтуванні бігом. 

5. Додаткова інформація та приклади 

Багато додаткової інформації, яка застосовується до всіх Офіціальних осіб та учасників, 

які беруть участь у змаганнях з Трейл орієнтування, може бути знайдені на веб-сайтах 

www.orienteering.org і www.trailo.org 
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Додаток 2: 

Резолюція ІОФ про гарну екологічну практику. 

 На її зустрічі 12-14 квітня 1996, Рада ІОФ, визнаючи важливість підтримки 

нешкідливого для орієнтування навколишнього середовища природи, та відповідно до 

Рішення GAISF по Довкіллю від 26 жовтня 1995, прийняла наступні принципи: 

•  продовжувати підтримувати потребу зберігати здорове навколишнє середовище і 

ввести цей принцип у фундаментальну поведінку орієнтувальників; 

•  гарантувати, що правила змагання і передовий досвід в організації змагань сумісні з 

принципом поваги до навколишнього середовища та захисту флори і фауни; 

•  співпрацювати зі землевласниками, органами та екологічними організаціями так, 

щоб той передовий досвід був признаний; 

• проявляти специфічну турботу про відслідковування місцевих інструкції по захисту 

навколишнього середовища, підтримки орієнтувальниками природи без сміття та 

вжити належних заходів, щоб уникнути забруднення; 

•  включити хорошу екологічну практику в освіту та навчання орієнтувальників і 

чиновників; 

•  посилити розуміння національних Федерацій міжнародних проблем охорони 

навколишнього середовища так, що вони можуть прийняти, застосувати і 

популяризувати принципи охорони та чутливе використання орієнтувальниками 

сільської місцевості; 

•  рекомендувати національним Федераціям підготувати хороші практичні екологічні 

інструкції, адаптовані для специфіки їх власних країн. 
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Додаток 3: 

Лейбніцька конвенція 

 Ми, Члени ІОФ, відвідуючи двадцяту Генеральну Асамблею ІОФ в Leibnitz, Австрія, 4 

серпня 2000, тим самим оголошуємо, що це має вирішальне значення для збільшення 

пріоритетності орієнтування як спорту прагнути до подальшого поширення орієнтування, 

збільшення кількості людей і нових областей, і включенню орієнтування в Олімпійські Ігри. 

 Головні засоби, для досягнення цього: 

• організовувати привабливі і захоплюючі змагання з орієнтування, високоякісні для 

спортсменів, офіційних осіб, представників ЗМІ, глядачів, спонсорів, і зовнішніх 

партнерів; 

• зробити змагання ІОФ привабливими для телебачення та Інтернету. 

Ми прагнемо до: 

• збільшення наглядності нашого виду спорту, організовуючи наші події ближче до 

людей; 

• зробити осередки наших змагань більш привабливими, надаючи збільшену увагу 

проекту і якості устаткування; 

• поліпшити атмосферу центру змагання та видовищність при організації старту та 

фінішу в центрі змагань; 

• посилити телевізійне та інше висвітлення у пресі, гарантуючи, що наші змагання 

забезпечують більші, і кращі можливості виробництва хвилюючих спортивних 

програм; 

• поліпшити обслуговування ЗМІ кращим забезпеченням потреб представників ЗМІ (в 

термінах послуг комунікації, доступу до спортсменів на старті, на фініші і в лісі, 

безперервної проміжної інформації часу, забезпеченням харчуванням і напоями, і 

т.д.) 

• приділяти більше уваги до просування наших спонсорів і зовнішніх партнерів у 

зв’язку з нашими змаганнями ІОФ. 

Ми, Члени ІОФ, очікуємо, що ці заходи повинні розглянути всі майбутні організатори змагань 

ІОФ. 
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Додаток 4 

Ліцензовані системи відміток 

 Можуть використовуватися тільки ліцензовані ІОФ електронні системи відмітки. 

Деталі ліцензованих на цей час версій показані на веб-сторінках ІОФ. 

 Системи і версії, ліцензовані для Трейл орієнтування: 

•  електронна відмітка Emit (Emit Electronic Punching) і система Timing (Timing 

system) з 3-ою версією електронної картки; 

•  система SportIdent, всі версії. Однак для Темп-О краща електронна відмітка, що 

містить 64 записи реєстрації. 

 Для обох систем Emit і SportIdent спортсмен сам несе відповідальність за запис 

електронної відмітки на електронній картці: 

•  з системою Emit, перевірка візуальної відмітки на електронній станції показує, що 

позначка була здійснена. Важливо, щоб електронна картка вставлявся в обрану 

станцію, відповідну букві відповіді, і не розміщувалася ні в якій іншій станції. 

•  з системою SportIdent не треба видаляти електронну картку, поки не були 

отримані сигнали зворотного зв’язку.  

 Якщо після повторної спроби, здається, що позначка на електронній картці не 

здійснена, спортсмен повинен використовувати резервну позначку компостером. Картка з 

кількома клітинами для позначки компостером буде вдрукована в карту. 

 Електронна картка повинна ясно показати, що спортсмен зробив відмітку на кожному 

КП. 

Спортсмену з відсутністю відмітки КП або неідентифікованою відміткою, і без 

резервної позначки, не буде зараховано очко за цей КП, якщо не може бути встановлено з 

упевненістю, що відсутність відмітки або неідентифіковані позначки не є помилкою 

спортсмена і що вибір спортсмена може бути відновлений іншими засобами і підтверджений 

як правильний. При цій винятковій обставині може бути проведено опитування суддів КП 

(зчитування інформації з електронного блоку на КП), щоб отримати відповідь спортсмена, 

якщо вона є. 
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Додаток 5 

Чемпіонат Європи з Трейл Орієнтування 

Чемпіонат Європи з Трейл Орієнтування (коротко ETOC) є офіційним змаганням, для 

розіграшу звань Чемпіонів Європи з Трейл Орієнтування. Він організовується під управлінням 

ІОФ та призначеної Федерації. 

Змагання повинні задовольняти Правилам Змагань ІОФ, за якими проходить Чемпіонат 

Світу з Трейл Орієнтування, якщо інше не вказано у цих правилах. 

1. Принципи для ETOC 

Чемпіонат повинен бути організований відповідно до таких принципів: 

•  Учасникам потрібно запропонувати змагання найвищого рівня технічної якості. 

•  Організатор повинен слідувати за проектом компактної моделі чемпіонату, щоб 

мінімізувати час, транспорт і вартість, і дати спортсменам, представникам команд та 

іншим офіційним особам орієнтування можливість зустрітися поза лісом. 

•  Витрати участі повинні бути збережені низькими, умови проживання і ціни повинні 

пропонуватися різного стандарту. 

•  Повинна бути можливість представити нових спортсменів на міжнародних 

змаганнях. 

2. Програма змагань 

Змагання проводяться кожні два роки (по парним рокам). Програма повинна бути не 

довша за 7 днів та включати в себе два дні змагань з Пре-О по одній дистанції на день, 

змагання з ТемпО та естафету. Змагання з ТемпО повинні мати кваліфікацію та фінал в один і 

той самий день. Індивідуальні змагання з Пре-О та естафета повинні проводитися у двох 

класах: Відкритому та Паралімпійському. Спортсмен має право на участь лише в одному 

класі. В ТемпО існує лише один клас.  

Дати проведення ЕТОС мають бути скоординованими з іншими міжнародними 

змаганнями та по можливості проводитися разом з ЕОС та бути схваленими ІОФ. 

3. Оголошення змагання і призначення організатора 

Будь-яка Європейська Федерація, що є членом ІОФ, може подати заявку на організацію 

ЕТОС. Заявка повинна досягнути Офісу ІОФ до 1 Січня за три роки до чемпіонату. Рада ІОФ 

назначає Організатора. Призначення має бути затверджено ІОФ та підписана угода з 

Організатором. Головний Контролер Змагань ІОФ має бути призначеним ІОФ. 

4. Участь 

Учасники, що представляють Федерації-повноправні або асоціативні члени ІОФ, признані 

Міжнародним Паралімпійським Комітетом, які належать європейському континенту, можуть 

змагатися у ETOC. 

Учасники, які представляють інші Федерації повноправні члени ІОФ, можуть брати участь 

у ETOC, але не будуть мати право на європейські звання, медалі або дипломи. 

В індивідуальних змаганнях з Пре-О Федерація може виставити в максимально 6 чоловік 

у кожний клас. В індивідуальних змаганнях з ТемпО Федерація може виставити в 

максимально 8 чоловік. Поточні чемпіони Європи можуть бути додатково виставлені у своїх 

класах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила Змагань ІОФ з Трейл Орієнтування 2018            Стор 33 



У естафетних змаганнях Федерація може виставити дві команди кожна складається з 

трьох спортсменів від кожного класу. Кращі два результати окремо в кожному класі 

включаються в залік команди, але тільки краща команда від країни претендує на 

нагородження. 

5. Протоколи результатів 

Якщо приймають участь учасники з неєвропейських країн, то мають бути опубліковані 

два окремих протоколи. Один має включати усіх учасників змагань, інший учасників тільки 

європейських країн. 

6. Журі 

Рада ІОФ призначає журі. Воно повинно складатися з трьох членів з різних Федерацій. 
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Додаток 6 

Естафета з трейл орієнтування 

Естафета з трейл орієнтування на кожному етапі складається з двох частин:Пре-О та ТемпО. 

На цих частинах діють правила дистанцій з Пре-О та ТемпО відповідно.  

Карантин 

Учасники не повинні мати можливості спілкуватися з членами своєї команди протягом 

змагань. Має бути організовано карантин. 

Розсіювання 

Частина з Пре-О повинна бути з розсіюванням. Розсіювання може бути реалізовано у різні 

способи залежно від виду дистанції 

А) Дистанція складається з 30 КП. (Чи іншого числа, що ділиться на 3 націло) 

 учасник на першому етапі вирішує 10 КП (вибирає будь-які 10 з 30) та передає естафету 

другому етапу. 

 Учасник на другому етапі має вирішити інші 10 КП із  20, що залишилися, та передає 

естафету 3 етапу. 

 Учасник на третьому етапі вирішує ті 10 КП, що залишилися.  

 Контрольний час повинний бути загальний для усіх трьох етапів. Він має базуватися на 

мінімальній дистанції, що потрібно подолати усій команді. Контрольний час може бути 

вільно розподілений між етапами. 

 Якщо етап вирішив більше ніж 10 КП, перша правильна відповідь (у порядку номерів 

КП) відмічається як неправильна, та не може вирішуватися іншими етапами. КП, що 

залишились,  вільно розподіляються між іншими етапами, але не більше 10 КП на етап. 

 Якщо учасник на етапі розв’язує менш ніж 10 КП, перший невирішений (за порядковим 

номером) позначається як неправильний. 

Б) Дистанція складається, наприклад, з 12 КП. 

 Учасники вирішують пункти з одних і тих самих точок прийняття рішення. 

 КП можна брати в якому завгодно порядку. 

 Розсіювання відбувається шляхом різних завдань для різних етапів не менш ніж на 75% 

КП. 

 КП з однією призмою не повинні складати більшість КП на дистанції. 

 Контрольний час може бути вільно розподіленим між етапами. 

Передача естафети 

Усі учасники мають свою власну відокремлену контрольну карточку. Секундомір 

дозволяється передавати наступному етапу для відслідковування контрольного часу. 

При розсіюванні типу А використовується спеціальна процедура передачі: усі вирішені, або 

промарковані як недійсні (у разі перебору/недобору) КП чітко переносяться на картку 

наступного етапу. 

ТемпО частина 

На додаток до Пре-О частини усі три етапи також мають одну або дві станції ТемпО з мінімум 

4 завданнями на кожній. 

 Кількість станцій ТемпО має бути однаковою для 1 та 2 етапів. Етап 3 може мати 

додаткові станції. 

 Різні етапи можуть мати однакові станції ТемпО, але вони можуть буди і різними для 

кожного етапу. 
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 Станції ТемпО повинні братися після Пре-О частини. 

 Учасники 3 етапу можуть бути розміщені у карантині до того, як усі команди не 

закінчать Пре-О частину. Вони будуть випущені на ТемпО частину у зворотному до 

поточної позиції у протоколі їхньої команди порядку. 
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Важливі зміни до попередньої версії (січень 2017 р.) 

Посилання на правила стосуються нових правил січня 2018 року (якщо не зазначено інше): 

1.9 WRE Визначення світових рангових змагань 

 1.10 Визначення світової схеми рейтингів. 

 2.5 Будь-які додаткові правила повинні бути опубліковані в останньому бюлетені 

змагань. 

 3.6 WRE. Позначені Змагання, які обрані ІОФ для світового рейтингу і проводяться 

Федераціями відповідно до критеріїв, визначених ІОФ. 

 4.6 Правила використання WRE. 

 15.5 Оновлено правило щодо попередніх карт. 

 16.12 Уточнено визначення орієнтації карти на ТаймКП. 

 24.9 Пояснення того, що має бути показано у попередніх результатах. 

 28.3 Протести йдуть до організатора. 

 29.4. Представника організатора можуть попросити залишити журі до того, як журі 

прийме рішення 

 29.7. Контролер ІОФ приймає остаточне рішення стосовно будь-якого конфлікту  

інтересів. 

 30.1. Стало можливим оскарження рішення журі лише якщо була допущена серйозна 

процесуальна помилка в роботі журі. 
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Переклад виконано Сурковим Єгором та Опанасенко Миколою (25 червня 2018 р.). 

Чорнове форматування – Опанасенко Микола. (04 липня 2018 р.) 

Редагування – Опанасенко Микола 

Форматування намагалися зробити як в оригіналі англійською мовою. 

. 


