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ЗМАГАННЯ
ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
НА ПРИЗ ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ
«ВЕСНА-2019»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗМАГАННЯ
1. Цілі і завдання:
1.1. Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного
орієнтування в місті Жовті Води.
2. Задачи:
2.1. Пропаганда спортивного орієнтування в м.Жовті Води.
2.2. Залучення і виявлення нових талановитих учасників змагання.
2.3. Вибір кращих спортсменів для участі в обласних змаганнях.
2.4. Удосконалення спортивної майстерності.
3.Час і місце змагань.
3.1. Змагання проводяться в суботу, 6 квітня 2019 року.
3.2. Місце проведення змагань – Козакова дача.
4.Керівництво змагань.
4.1. Головний суддя змагань - Даценко І.М.
5. Участь і правила проведення змагання.
5.1. До змагань допускаються всі учасники незалежно від спортивної кваліфікації.
5.2. Мінімальний вік учасників від 8 років.
5.3. Змагання проводяться з застосуванням позначки типу «компостер».
5.4. Стартовий внесок для кожного учасника платний:
для груп ЧЖ-8, ЧЖ-11, ЧЖ-14, ЧЖ-51 - 15 грн.,
• для інших груп - 25 грн.
Гроші, отримані зі стартових внесків, йдуть на покриття витрат на приготування
друкованих карт і рекламної продукції змагань.
5.5. Учасники, які будуть помічені в псуванні позначки або періодично заважають
роботі суддівської колегії, будуть дискваліфіковані, в майбутньому не будуть допущені до наступних міських змагань зі спортивного орієнтування.
5.6. Після закриття КП фініш і оголошення попередніх результатів, протягом
30 хв., учасник, який не погоджується з попередніми результатами змагань, може
подати письмовий протест в суддівську колегію.
5.7. Подача протесту - платна, вартістю 40 грн..
5.8. У разі прийняття позитивного рішення про протест, вартість протесту повертається, в зворотному випадку плата не повертається.
5.9. Після розгляду всіх поданих протестів, або закінчення 30 хв. після оголошення попередніх результатів, протягом 1 години оголошуються остаточні результати
змагань.
5.10. Протести, подані в незазначений термін - не приймаються.

5.11. Фінансування приїжджих команд і учасників змагань здійснюється за рахунок їх організацій.
6. Правила проведення змагань.
6.1. Змагання проводяться в особистій першості.
6.2. Порядок взяття КП – за вибором.
6.3. Старт роздільний через 3 хв, групами до 10 осіб. Контрольний час для всіх учасників змагання 2 години.
6.4. Переможцем стає учасник, який взяв всі КП за найкоротший часовий термін.
6.5. Реєстрація команд проводиться на місці старту або по телефону: 099-463-78-65
6.6. Попередня реєстрація учасників вітається!
У заявці необхідно вказати: ПІП учасника, рік народження, колектив, групу
(ЧЖ8-11, ЧЖ11-13, ЧЖ14-15, ЧЖ16-35, ЧЖ36, ЧЖ41, ЧЖ51).
6.7. Більш детальну інформацію про деталі проведення змагань учасники отримають перед стартом на брифінгу!
7.Вікові групи
7.1. Змагання проводяться в наступних вікових категоріях:
Группа

Возрастной диапазон

ЧЖ8-10

8-10

ЧЖ11-13

11-13

ЧЖ14-15

14-15

ЧЖ16-35

16-35

ЧЖ36

36-40

ЧЖ41

41-50

ЧЖ51

51 и старше

8. Порядок реєстрації учасників змагань.
8.1. Реєстрація учасників проводиться на місці проведення змагань, близько старту.
8.2. 9.00 -10.00 - реєстрація учасників;
8.3. 10.00 -10.30 - відкриття змагань та проведення передстартового брифінгу;
8.4. 11.00 - старт учасників, відкриття КП «СТАРТ»;
8.5. 13.30- закриття КП «ФІНІШ»;
8.6. 13.30-14.00 - оголошення попередніх результатів;
8.7. 14.00-14.30 - подача протестів;
8.8. 14.30-15.00 - оголошення остаточних результатів змагань;
15.00-15.30 - нагородження учасників, закриття змагань.
9. Нагородження учасників.
9.1. Учасники, які посіли перші місця нагороджуються грамотами та грошовим призом.
ДАНИЙ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ

