Положення
про ХХ Міжнародні змагання зі спортивного орієнтування,
присвячені пам'яті Героя - афганця - Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
1.Мета та завдання:
Популяризація спортивного орієнтування серед широких верств населення, підвищення
майстерності, виявлення найсильніших спортсменів у кожній із вікових груп.
2. Дата та місце проведення:
18-21 жовтня 2018 р. у лісопарковій зоні Києва та Київської області.
День приїзду 18.10.2018 р.
Сайт змагань: http://onischuk-cup.kiev.ua
3. Керівництво змаганнями:
Загальне керівництво здійснює Українська Спілка Ветеранів Афганістану та ГО ЦСТП
„Білий вовк”. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію,
затверджену клубом спортивного та оздоровчого орієнтування „Зелеста”.
4. Учасники змагань:
У змаганнях приймають участь команди колективів фізичної культури, спортивних клубів,
позашкільних закладів, шкіл, окремі спортсмени м.Києва та інших регіонів України,
закордонні спортсмени.
Переможці та призери змагань визначаються в наступних вікових групах: ЧЖ 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, Н дорослі (новачки,
незалежно від віку та статі), Н діти (окремо дівчата, окремо хлопці до 12 років).
За рішенням головного судді змагань групи можуть бути об'єднані.
5. Програма змагань:
18.10.18 р. Приїзд учасників, розміщення, робота мандатної комісії.
19.10.18 р. –
середні дистанції.
20.10.18 р. –
довгі дистанції.
21.10.18 р. –
спринтерські дистанції. Нагородження, закриття змагань.
6. Нагородження:
Переможці та призери змагань, за сумою очок трьох днів змагань у кожній з вікових груп,
нагороджуються дипломами, медалями, цінними призами.
У разі рівності очок перевага надається учасникам, які мають менший сумарний час
проходження трьох дистанцій.
Система підрахунку очок: 1 місце - 45 очок, 2 місце - 42 очки, 3 місце - 40 очок, 4 місце - 38
очок, 5 місце -36 очок, 6 місце - 35 очок, ..., 40 місце - 1 очко (Таблиця №1 Правил змагань).
7. Заявки:
Попередні
іменні
заявки
надсилаються
за
адресою:
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1582 (онлайн заявка).

Кожен учасник змагання добровільно бере участь у змаганні, визнаючи всі
ймовірні ризики для власного здоров’я під час і після його закінчення;

Кожен учасник змагання бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний
стан і здатність завершити обрану дистанцію змагання;

Організатор змагання не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження,
погіршення фізичного стану, які учасник змагання зазнав під час проведення
змагання;

Організатор змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного стану
учасника змагання після проведення змагання;

Учасники змагань повинні мати відповідне медичне страхування.
Подання іменної заявки на участь у змаганнях підтверджує згоду спортсмена з
даними умовами.
8. Відмітка:
Використовується електронна відмітка Sport Ident.
Оренда і обслуговування обладнання електронної відмітки, незалежно від кількості
змагальних днів, становить: 10 грн. для учасників з власними чипами, та 30 грн. - для
учасників, які не мають власних чипів. Вартість оренди чипа сплачується разом зі

стартовим внеском. Учасник змагань несе матеріальну відповідальність у випадку втрати
орендованого чипа в розмірі 1100 грн.
9. Фінансування:
Витрати пов'язані з відрядженням команд (проїзд, добові, харчування, проживання) - за
рахунок відряджуючих організацій. Витрати пов’язані з організацією змагань за рахунок
залучених коштів та стартових внесків.
Стартовий внесок:

Дата плати внеску
Вікові категорії

При умові
оплати
до 07 жовтня
2018 року
включно

При умові
оплати до
14 жовтня
2018 року
включно

При умові
оплати
з 15 жовтня
2018 року

діти шкільного віку до 18 років
включно
(ЧЖ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 та Н діти)

50 грн.
за один день
змагань

60 грн.
за один день
змагань

90 грн.
за один день
змагань

60 грн.
за один день
змагань
90 грн.
за один день
змагань

70 грн.
за один день
змагань
100 грн.
за один день
змагань

100 грн.
за один день
змагань
130 грн.
за один день
змагань

спортсмени пенсійного віку
(Ж 55, ЧЖ 60, 65, 70, 75, 80, 85)
спортсмени всіх інших груп
(ЧЖ 20, 21А, 21Е, 35, 40, 45, 50,
Ч55 та Н дорослі)

Розмір стартового внеску залежить від часу оплати, а не від часу реєстрації на
сайті!
Стартовий внесок та оренду чипів можна сплатити поповнивши картковий рахунок
АТ „Райффайзен Банк Аваль” № 4119 9790 0343 4284 (Білошицький Віктор
Миколайович). Зверніть увагу! Комісія за перерахунок коштів не повинна входити у
суму стартового внеску.
Після перерахунку коштів обов'язково відправте на електронну адресу vicnik@i.ua
копію чека та список (якщо колективна заявка), або індивідуальні данні де вказати
прізвище, ім'я, рік народження, групу та команду.
Наприклад: Петренко Тетяна, 1970, Ж45, Компас,05.10.2018.
Прохання зберігати чек переказу грошей для пред’явлення його під час проходження
мандатної комісії.
У випадку травми, хвороби учасника, або форс-мажорних обставин організатори
можуть компенсувати учасникові оплачений їм стартовий внесок. Розмір компенсації
становить 50% від оплаченої учасником суми. Для одержання компенсації учасник
повинен не пізніше, ніж за 3 дні до початку проведення змагань, представити
документи, що підтверджують факт травми, хвороби або форс-мажорних обставин. У
всіх інших випадках стартовий внесок не вертається.
Учасник змагань може перереєструвати замість себе іншого спортсмена, у цьому
випадку оплачується збір за перереєстрацію в розмірі 20 грн.

Це Положення є викликом на змагання.

