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Регламент / / 6 ¥
проведення відкритого чемпіонату України серед школярів
зі спортивного орієнтування
1.

Цілі та завдання

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування (далі - чемпіонат)
проводиться з метою:
- оздоровлення та зміцнення фізичної загартованості школярів;
- подальшого масового залучення школярів до систематичних занять
фізичною культурою і спортом;
- підвищення рівня фізичної підготовки юних спортсменів;
- впровадження системи організації позашкільної
фізкультурнооздоровчої і спортивної роботи в повсякденний побут школярів;
- виявлення перспективних спортсменів, кандидатів у збірні команди
України серед юнаків та дівчат.
2. Строки і місце проведення змагань
Чемпіонат проводиться в період з 17 по 24 липня 2017 року у м. Ужгород
(Закарпатська область).
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Загальне керівництво проведенням чемпіонату здійснюється Комітетом
з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі Комітет) та Федерацією спортивного орієнтування України (далі - Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на Закарпатське обласне відділення (філію) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, на головну
суддівську колегію, яка рекомендована Федерацією та затверджена Комітетом.
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4. Учасники змагань
До участі у чемпіонаті допускаються
спортсмени та команди
територіальних відділень (філій) Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України.
Категорії учасників змагань: Ч/Ж 2001 - 2002 р.н., 2003-2004 р.н., 20052006 р.н. та молодші.
Склад команди: до 16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник.
Для дотримання правил безпеки під час чемпіонату кожен спортсмен учасник змагань повинен мати необхідну екіпіровку, яка відповідає вимогам
правил виду спорту.
5. Характер заходу
Змагання особисто-команді, проводяться відповідно до правил змагань зі
спортивного орієнтування.
6. Програма проведення змагань
День

Час

Зміст

17.07.2017
18.07.2017

13.00-19.00
11.00

19.07.2017

11.00

20.07.2017

11.00

21.07.2017

11.00

22.07.2017

11.00

23.07.2017

11.00

24.07.2017

11.00

засідання мандатної комісії
офіційне відкриття, модельні змагання за
вибором, старт загальний по групам.
змагання у заданому напрямку на довгих
дистанціях
модельні змагання у заданому напрямку на
середніх дистанціях
змагання у заданому напрямку на середніх
дистанціях
модельні змагання у заданому напрямку на
коротких дистанціях
змагання у заданому напрямку на коротких
дистанціях
закриття змагань, нагородження переможців та
призерів змагань, від’їзд учасників

Результат учасника в особистому заліку в індивідуальних змаганнях
у заданому напрямку визначається за меншим часом проходження дистанції від
моменту старту до фінішу.
Якщо двоє або більше учасників мають однакові індивідуальні
результати, вони посідають однакові місця, одержують однакові титули, призи
та дипломи. Місця, що посіли інші учасники, не змінюються, тобто після

з
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025
«Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
До заліку команди території зараховується сума балів за всі види
програми змагань до 12-и кращих результатів в кожен день в індивідуальних
змаганнях.
Кількість балів визначається згідно з діючими правилами з і спортивного
орієнтування.
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається
команді, яка має більше послідовно І, II і далі особистих місць на довгій
дистанції.
Учасники, які посіли 1-3 місця у кожному індивідуальному виді змагань,
нагороджуються дипломами і медалями Федерації.
Команди, які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами Комітету.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників.
Витрати на організацію та проведення чемпіонату здійснюються за
рахунок позабюджетних коштів, залучених Федерацією
Витрати на участь учасників змагань, тренерів і представників команд
здійснюється за рахунок організацій, що відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у чемпіонаті
Попередні іменні заявки на участь у чемпіонаті подаються обов’язково до
ГСК не пізніше, ніж за 10 днів до початку змагань на електронну адресу
Федерації: Нпр://огіепі5иту.сот.иа/.
Для участі у чемпіонаті до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки на участь у змаганнях, завірені лікарем, страховий поліс (дійсний
на час проведення змагань), паспорт, ідентифікаційний код, залікова книжка
спортсмена, дозвіл на обробку персональних даних подаються безпосередньо
до мандатної комісії. До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили в
установлений строк свою участь у змаганнях.
Команда або спортсмени, які не подали вищевказані документи вчасно
до змагань не допускаються.
Цей регламент є офіційним викликом на змагання!
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