Командний чемпіонат України серед юнаків
(бігом, ІV ранг) зі спортивного орієнтування
Чемпіонат України серед школярів
зі спортивного орієнтування

Бюлетень 1

Організатори:
Міністерство молоді та спорту України
Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації
Відокремлений підрозділ НОК України в Закарпатській області
Ужгородська районна державна адміністрація
Ужгородська міська рада
Федерація спортивного орієнтування Закарпатської області
Закарпатський центр туризму краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді

Головний суддя: Фечо Георгій (м. Ужгород) ІК
(099) 555-04-20
Головний секретар: Готра Сергій (м. Ужгород) ІК (066)389-77-75
Термін проведення: 17 - 24 липня 2017 року
Місце проведення: с. Оріховиця, Ужгородського району Закарпатської області.
Центр змагань: Туристичний комплекс „Шамбала” с. Оріховиця, Ужгородського району
Закарпатської області.
Програма змагань:
17 липня. Понеділок. Заїзд учасників.
11:00-20:00 Мандатна комісія (Центр змагань).
з 12:00 Модельні змагання (полігон, Центр змагань).
18 липня. Вівторок.
11:00 Модельні змагання за вибором, старт загальний по групам.
15.00 Екскрусія до Невицького замку або м. Ужгорода.
19 липня. Середа.
11:00 Змагання у заданому напрямку на довгих дистанціях.
15:00 Технічні тренування
19:00 Церемонія відкриття змагань та нагородження переможців (Центр змагань).
20липня. Четвер.
11:00 Модельні змагання у заданому напрямку на середніх дистанціях.
15:00 Технічні тренування
21 липня. П’ятниця.
11:00 Змагання у заданому напрямку на середніх дистанціях.
15:00 Технічні тренування
22 липня. Субота.
11:00 Модельні змагання у заданому напрямку коротких дистанціях.
15:00 Технічні тренування
23липня. Неділя.
11:00 Змагання у заданому напрямку на коротких дистанціях.
15:00 Технічні тренування
18:00 Церемонія нагородження переможців та закриття змагань (Центр змагань).
24 липня. Понеділок.
Роз’їзд команд

Учасники змагань:
До участі у змаганнях допускаються збірні команди та спортсмени ДЮСШ та
позашкiльних навчальних закладiв.
Групи учасників змагань:
В індивідуальних змаганнях: Ч/Ж 12, 13, 14, 15, 16, 18, ЧЖ-OPEN (особи
віком старші за 18 років)
Склад команди: до 16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник.
Кількість команд від території не обмежена.
Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): без обмежень.
Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування (далі – Правила).
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті та
Кубку України поза конкурсом.
Змагання – командні та особисто-командні.
Визначення результатів:
Місце спортсмена у кожній віковій групі визначається за меншим часом
проходження дистанції.
Місце команди у командному чемпіонаті України визначається за більшою
сумою балів до 12 кращих особистих результатів у всіх вікових групах у кожному
індивідуальному
виді.
Очки
нараховуються
відповідно
Додатку
16
Правил. Представник команди несе фінансову відповідальність за подану
попередню заявку (компенсаційний внесок №1, №2 Фінансово-майнового
регламенту ФСО України).
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.
Система відмітки: на змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sport
Ident.
Учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн заявки АБО сплачують оренду
чипів у розмірі 30 грн. за всі дні змагань.
Представники отримують орендні чіпи під час проходження мандатної комісії.
Тренери, представники команд здають їх особисто в останній день змагань.
Розміщення:
1. Наметовий табір в центрі змагань на галявині уздовж лісу, питна вода і
холодний душ в таборі, до річки 200м. Приготування їжі самостійно на багатті або
на газових пальниках. До магазину в селі Оріховиця – 2,5 км.
Вартість проживання в таборі за період проведення змагань у бюлетені №2.
Транспортне обслуговування під час змагань:
Транспортне обслуговування під час змагань у бюлетені №2.
Фінансування
Витрати, що пов’язані з участю у змагання і відрядженням команд та окремих
спортсменів (проїзд в обох напрямках, проїзд до місця змагань, добові в дорозі,
харчування, житло, спорткарти), за рахунок організацій, що відряджають.
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок державного
фінансування та коштів залучених ФСОУ (подробиці в бюлетені №2).
Заборонені райони: Лісові масиви поблизу с. Оріховиця, ур. Дубки, с. Оноківці,
с. Камяниці, Ужгородського району Закарпатської області.
Карти: надруковані на лазерному принтері, негерметизовані для модельних
змагань та тренувань.
Місцевість змагань: у бюлетені №2.
Рекомендована форма екіпіровки: взуття з шипами, закритий тип одягу.
Параметри дистанцій та розподіл типів місцевості у бюлетені №3

