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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого районного чемпіонату Тернівського району міста
Кривий Ріг зі скелелазіння
1. Мета змагань
Особисті змагання зі скелелазіння проводяться з метою:
• зміцнення здоров'я та пропаганди активного способу життя серед підлітків
та молоді;
• популяризації занять спортивним гірським туризмом, скелелазінням та
альпінізмом;
• підвищення тактико-технічної майстерності юних та дорослих спортсменів;
• обмін досвідом зі спортивної роботи серед педагогічних працівників.
2. Терміни та місце проведення
Змагання проводяться 6 жовтня 2018 року на скалодромі «Червона балка»
3. Керівництво змагань
Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснюють
громадське об’єднання «Скелелази Кривого Рогу» та Тернівський відділ
спорту та фізичної культури.
Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську
колегію, яка складається із членів громадського об’єднання «Скелелази
Кривого Рогу»
• Гринченко Олег Валерійович – головний суддя змагань;
• Тимченко Володимир Одольфовіч – головний секретар;
• Антоненко Микола Миколайович – суддя на дистанції.
4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються усі бажаючі, що зареєструвалися та
подали заявки.
Групи учасників:

• Юнаки та дівчата 10-11 років;
• Юнаки та дівчата 12-13 років;
• Юнаки та дівчата 14-15 років;
• Юнаки та дівчата 16-17 років
Юнаки та дівчата 18-19 років
• Дорослі (від 20 і старше).
5. Документи та умови допуску команд до змагань
5.1. Заявка учасників
Попередня реєстрація учасників обов’язкова!
Реєстрація учасників змагань проводиться з електронною адресою:
climberskr@gmail.com
За питаннями реєстрації звертатися за телефоном 067-637-89-21, з інших
питань – 067-541-60-56.
5.2. Документи
Учасники та команди подають до мандатної комісії такі документи:
• іменну заявку за встановленою формою, завірену лікарем та директором
закладу, що відряджає;
• страхові поліси від нещасних випадків на всіх учасників змагань, дійсні на
час змагань;
• для дітей - свідоцтво про народження (ксерокопія);
• стартовий внесок до участі у змаганнях для тих хто зареєструвався – 30
грн.
6. Умови та програма проведення змагань
6.1. Умови проведення
Змагання зі скелелазіння проводяться у форматі змагань на трудність у шести
вікових категоріях.
Всі учасники при реєстрації поділяються на дві групи I та II. Змагання для I
та II групи проводяться згідно програми (див. п.6.2). Кількість учасників в
одній групі буде складати 30-40 чоловік в залежності від кількості
зареєстрованих.
Змагання проводяться відповідно правилам.
1. Кваліфікація
2. ¼ фіналу
3. ½ фіналу

4. Фінал
Відбір учасників здійснюється за віком та статтю. На проходження маршруту
надається 10 хвилин.
За умови отримання однакового результату переможець визначається
проходженням додаткового маршруту.
Під час проведення змагань всі учасники мають дотримуватись правил
техніки безпеки та беззаперечно виконувати всі команди суддівської колегії.
В разі невиконання учасниками даних умов, вони знімаються зі змагань і
стартовий внесок не повертається.
6.2. Програма змагань
У змаганнях приймають участь усі заявлені та допущені головною
суддівською колегією учасники.
06.10.2018р.
8.00 – 9.00 Заїзд учасників
9. 00 -10 00 Робота мандатної комісії. Реєстрація учасників.
10. 00 Урочисте відкриття змагань
10 30 - 14.30 Змагання
14.30 - 15.30 Фінал
16. 00 Закриття змагань
Фінансування учасників команд здійснюється за рахунок відряджаючих
організацій та особистих коштів.
Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки учасників під час
змагань покладається на керівників груп та учасників змагань та суддівську
колегію.
Наявність медичного працівника та засобів первинної долікарської допомоги
під час проведення змагань забезпечують організатори змагань.
7. Спорядження та опис стенду
Змагання проводяться на опорах моста зі штучними опорами. Висота 30 м.
Проходження трас виконується з верхньою страховкою.
Обов’язкове спорядження:
закриті лікті та коліна) згідно до правил змагань;

При відсутності страхувальної системи учасник не буде допущений до
стенду.
8. Нагородження.
Учасники, які посіли І місця нагороджуються грамотами та призами,
учасники, які посіли II, III місця нагороджуються грамотами та медалями.
9. Додаткова інформація
До місця змагань можна дістатися від автостанції міста Терни маршрутним
автобусом №231, №291 до зупинки «Центральна». Від неї слідувати за
маркером. Або від залізничної станції «Роковата» маршрутним автобусом
№231, №291.

