Затверджую»
Директор МЦ ФЗН
«Спорт для всіх»
__________Галанов О.М.

«Погоджено»
Начальник відділу освіти
Кролевецької райдержадміністрації
_____________Масалига С.В.

«Погоджено»
Начальник відділу у справах
молоді та спорту
____________Безверхий М.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про відкриту першість міста Кролевець зі спортивного орієнтування на лижах
1.Мета.
Пропаганда спортивного орієнтування на лижах, залучення всіх верств
населення до занять спортивним орієнтуванням, виявлення кращих орієнтувальників
міста.
2.Термін та місце проведення.
Змагання проводяться 27 – 29 січня 2017 року на території Кролевецького
району, біля с.Реутинці. Центр змагань Реутинський аграрний ліцей.
3.Керівництво змаганнями.
Загальне керівництво змаганнями здійснює МЦ ФЗН «Спорт для всіх».
Безпосереднє проведення змагань покладається на ГСК.
4.Учасники змагань.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени, учні шкіл міста та району по
групах ЧЖ-12(2005-2006 р.н.), ЧЖ-14(2003-2004р.н.), ЧЖ-16(2001-2002 р.н.), ЧЖ18(1999-2000 р.н.), ЧЖ-21(1996-1978 р.н.), ЧЖ-40, ЧЖ-55.
5.Програма змагань.
27.01.2017 р. – з 14.00 до 18.00 приїзд учасників змагань, робота мандатної комісії
28.01.2017 р. - 11.00 старт на маркованій дистанції.
29.01.2017 р. - 10.00 старт у орієнтуванні за вибором.
6.Заявки.
До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили в установлений термін
свою участь у змаганнях.
Попередні заявки на участь у змаганнях, подаються до 26.01.2017 р. на
електронну систему заявок на сайті ФСОУ htt://orienteering.org.ua.
Іменні заявки, які завірені печаткою організації, що відряджає, мають допуск
лікаря на кожного спортсмена, надаються до мандатної комісії 27.01.2017 р.
УВАГА! Заявки на місці старту не приймаються, спортсмени які
своєчасно не заявилися до змагань не допускаються.
7. Стартовий внесок.
Стартовий внесок 30 гривень за два дні змагань.
8.Підведення підсумків.
Результат учасника на маркованій дистанції визначається за найменшим
часом проходження дистанції та штрафний час за помилку у нанесенні КП.
Результат учасника в орієнтуванні за вбором визначається за найменшим
часом проходження дистанції.
9.Нагородження.
Учасники, які посіли 1-3 місце (по сумі зайнятих місць двох днів змагань)
нагороджуються грамотою та медаллю.
10.Фінансування.
Витрати по проведенню та організації змагань за рахунок МЦ ФЗН «Спорт
для всіх». Витрати по відрядженню команд – за рахунок відряджуючих організацій.
Це положення є офіційним викликом на змагання

