Відкриті змагання з орієнтування в приміщенні присвячені
Дню Святого Валентина
Дата та місце проведення: 15-16 лютого 2020 р
15.02.20 - приміщення школи №185 (м. Київ, вул. Серпова 20/6,
сайт: school185.kiev.sch.in.ua).
16.02.20 – приміщення університету Державної фіскальної служби України (Київська
область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, сайт: nusta.edu.ua).
Учасники змагань:
В особистих змаганнях з орієнтування в заданому напрямку приймають участь всі
бажаючі в наступних вікових категоріях: ЧЖ6 (2014-2015р.н.), ЧЖ8 (2012-2013р.н.),
ЧЖ10 (2010-2011р.н.), ЧЖ12 (2008-2009р.н.), ЧЖ14 (2006-2007р.н.), ЧЖ16 (20042005р.н.), ЧЖ18 (2002-2003р.н.), ЧЖ студенти, ЧЖ21, ЧЖ45, ЧЖ55, ЧЖ65.
За рішенням головного судді змагань групи можуть бути об’єднані.
Програма змагань:
15.02.20
10-30-11-30 – мандатна комісія школа №185 (м.Київ, вул. Серпова 20/6).
11-30-11-45 – відкриття змагань.
12-00 – старт забігів.
15-00 – поточне підведення підсумків першого дня.
16.02.20
10-30-11-30 – мандатна комісія університет Державної фіскальної служби України
(Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31).
12-00 – старт забігів.
15-00 – нагородження переможців та призерів змагань.
Заявки:
Попередні заявки надсилаються за адресою:
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1901 до 20-00 13.02.2020 року.
Учасники змагань за групами ЧЖ студенти, ЧЖ21, ЧЖ45, ЧЖ55, ЧЖ65 самі несуть
відповідальність за свої безпеку, життя та здоров’я під час участі у змаганнях та
повинні мати відповідне медичне страхування. Відповідальність за дитячі групи
несуть керівники груп, які повинні мати відповідний наказ закладу, що відряджає
та оформлену заявку встановленого зразка. За дітей, що виступають індивідуально
несуть відповідальність батьки, діти повинні мати відповідне медичне страхування.
Подання іменної заявки на участь у змаганнях підтверджує згоду з даними
умовами.
Фінансування:
Стартові внески для дітей шкільного віку та для студентів - 30 грн. за один
змагальний день.
Стартові внески для всіх інших учасників - 60 грн. за один змагальний день.
Під час проходження мандатної комісії представники команд отримують виписку з
протоколу старту, де вказано кількість заявлених спортсменів команди і загальна сума
стартового внеску, який представник повинен оплатити згідно з попередньою заявкою без
змін. Представник має право забрати карти своїх спортсменів, що не стартували
після закриття старту.
Відмітка:
Використовується електронна відмітка Sport Ident.
Оренда чипів становить: 10 грн. за один день для школярів та студентів та 20 грн. за один
день для всіх інших учасників. Вартість оренди чипа сплачується разом зі
стартовим внеском. Учасник змагань несе матеріальну відповідальність у випадку
втрати орендованого чипа в розмірі 1500 грн.

