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про проведения вщкритого чемшонату Черкасько! облаеп 
31 спортивного ор1ентування (дороет, юшори, юнаки). Кубку облаеп (3-4 етапи) 

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
Змагання проводяться з метою популяризацп та пропаганди спортивного ор1ентування в 

облаеп; пщвищення спортивно* майстерноеп; виявлення сильшших спортсмешв; щцготовки 
спортсмеюв для участ1 у всеукрашських та м1жнародних змаганнях та виконання розрядних 
норматив1в. 

II. КЕРШНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Загальне кер1вництво подготовкою та проведения змагань здшенюють Управлшня у 

справах сш*1, мол од 1 та спорту облдержадмшетраци (дал1 - Управл1ння) та Федеращя 
спортивного ор1ентування Черкасько! облаеп (дам - Федеращя). 

Вщповщальшсть за тдготовку та безпосередне проведения змагань покладаються на 
головну сущцвську колепю, затверджену управлшням. 

Змагання проводяться вщповщно до календарного плану спортивних змагань на 2016 
рис зпдно з Правилами змагань 31 спортивного ор1ентування, затвердженого Управлшням. 

Ш. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
До змагань допускаються спортсмени клуб1в, навчальних закладдв, тдприемств, 

установ, шших осередюв розвитку ор1ентування (дал1 - оргашзаци), а також спортсмени 
шших областей за запрошенням Федерацп. Склад команди : 15 спортсмешв, 1 тренер, 1 
представник. 

Учасники змагаються в трупах: 
Ч0К - ОРЕИ (новачки) ЧГК - 16 2000 - 2001 р.н. 
ЧОК-10 2006-2007 р.н. ЧГК -21 1977-1999 р.н. 
ЧОК-12 2004-2005 р.н. Ч Ж - 4 5 1947-1976 р.н. 
ЧГК-\А 2002-2003 р.н. Ч Ж - 7 0 1946 р.н. 1 старий 

IV. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТА 
Особистий результат учасника визначаеться за найменшим часом проходження 

дистанцп окремо кожного дня змагань. 
Мюце команди у загальнокомандному затку визначаеться за бшыною сумою багив до 

12 кращих результате у вс1х вкових трупах по сум1 1-го та 2-го дня змагань. 
Результат учасника у Кубку облаеп визначаеться за найкращою сумою очок 1-го та 2-

го дня змагань. Очки нараховуються за формулою: К = 100 х (Туч/Тпер), де К - очки 
учасника за кожен старт, Туч - час подолання листании учасником, Тпер - час переможця. 

V. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
Змагання проводяться 14-17 кв1тня 2016 р. в м. Черкаси. 
Змагання командно-особиеп. 

14 кв1тня, четвер 
13.00 -19.00 - загзд учасниюв, робота мандатно1 комюп 
15.00-17.00 -шшгон 
19.00 - нарада тренер1в та представникш команд 



15 кштня. п'ятниця 
08:00 - 10:30 - робота мандатно! комюй 
14.00 - початок юшпфшащйних змагань на середшх дистанщях 
18.00 - вщкриття змагань, нагородження переможщв та призерш 1-го дня змагань 
19.00 - нарада тренер1в та представникш команд 

16 КВ1ТНЯ. субота 
10.00 - початок кватфшащиних змагань на подовжених дистанциях 
16.00- нагородження переможщв та призер1в 2-го дня змагань 
17.00 - нарада тренер1в та представникш команд 

17 КВ1ТНЯ, недшя 
10.00 - початок квал1ф1кащйних змагань на коротких дистанщях 
14.00 - нагородження переможщв та призер1в 3-го дня змагань, закриття змагань 
15.00 -розгзд учасншав 

VI. НАГОРОДЖЕННЯ 
Учасники, яю пости 1-Ш мюця по кожному виду змагань нагороджуються грамотами та 

медалями. Команди, яю посши 1-Ш мюця нагороджуються кубками та дипломами. Учасники в 
груш Ч/Ж - ОРЕЫ нагороджуються дипломами. 

VII. ФШАНСУВАННЯ 
Витрати по оргашзаци змагань, канцелярсью товари, харчування судцпв, нагородження 

переможщв 1 призер1в грамотами та медалями - за рахунок Управлшня зпдно 13 затвердженим 
кошторисом. 

Витрати на пройд, харчування та проживания учасниюв - за рахунок оргашзащи, як1 
В1дряджають команди, або самих учасниюв. 

УШ. ПОРЯДОК ПГДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ 
БЕЗПЕКИ УЧАСНИЮВ IГЛЯДАЧ1В ШД ЧАС ПРОВЕДЕНИЯ ЗМАГАНЬ 
У в1дпов1дност1 до Постанови Каб1нету М1н1стр1в Украши в1д 18 грудня 1998 р. № 

2025 «Про порядок шдготовки спортивних споруд та шших спещально вщведених М1сць для 
проведения масових спортивних та культурно-видовищних заход 1в»: 

- шдготовка спортивних споруд покладаеться на 1х власник1в; 
- контроль за подготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки т д час 

проведения змагань здшснюе робоча ком1С1я, яка утворена вщповщним органом влади. 
Власник споруди не менш, н1ж за 4 години до початку змагань зобов'язаний подати 

до робочо! ком1С11 акт про готовнють до проведения змагань. 
Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення 

надзвичайних обставин шд час проведения змагань, тягне за собою вщповгдальнють, 
передбачену чинним законодавством Украши. 

IX. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 
Медичне забезпечення змагань здшснюеться у в1дпов1дност1 до «Положения про 

медичне забезпечення спортивно-масових заход1в», що затверджено наказом Мшютерства 
охорони здоров'я Украши вщ 27.10.2008 № 614. 

Для медичного забезпечення залучаються квагпфшоваш медичн1 прац1вники. Л1кар1, 
як1 обслуговують спортивно-масов1 заходи повинн1 мати все необхщне для надання 
нев1дкладно1 медично! допомоги та транспортування постраждалих у вщповщш л1кувально-
проф1лактичн1 заклади. 

X. ЗАЯВКИ 
Попередш 1менн1 заявки з прозвищем та 1м'ям учасника (повнютю), датою народження, 

розрядом, групою, в якш виступатиме учасник мають надшти не П1зн1ше 10 кв!тня 2016 року. 



1менн1 заявки, тдписаш кер1вником оргагазацп та лнсарем, оформлет зпдно з правилами 
змагань, паспорта (свщоцтва про народження) 1 класифшащйш книжки спортсмешв подаються 
При ПрОХОДЖеНН1 МаНДаТН01 КОМ1СЙ. 

Контакта! рекв1зити для надсилання заявок та довщок: 
• електронна адреса: Швпкта @икг.пе1; 
• телефон: 093-743-93-27; 098-02-50-137. 

Вс1 учасники повинш мати страховий полк. 

ЦЕ ПОЛОЖЕНИЯ € ОФЩПШИМ В И КЛИКО VI НА ЗМАЕАННЯ. 


