ПОЛОЖЕННЯ
про відкриті особисто-командні змагання КСО «Суворовець»

«Погоджено»
_______________
Президент ФСТХО
А.В.Коріновський

з техніки пішохідного туризму в закритих приміщеннях
Мета і задачі:виконання учбових програм, пропаганда та популяризація спортивного туризму серед
учнівської молоді, підвищення технічної та тактичної майстерності юних туристів та виявлення
сильніших команд і спортсменів серед гуртківців та позашкільних закладів освіти.
Організатор: КСО «Суворовець», ФСТХО, Херсонський Будинок дитячої та юнацької творчості
Час і місце проведення: 5 лютого 2022 року в спортзалі ЗОШ №45 м.Херсон
(Вхід до спортзалу без змінного /спортивного/ взуття та маски заборонено!)
NB! З дотриманням усіх протиепідемічних вимог під час карантину!(вхід в школу згідно стартового протоколу!)
Учасники змагань:гуртківці туристко - краєзнавчого напрямку позашкільних закладів області та міста.
До змагань допускаються юні туристи, спортсмени позашкільних та навчальних закладів які мають
необхідну спортивно-технічну підготовку! Змагання проводяться по віковим групам:
Ч/Ж-18+ (2004р.н. та старші); Ч/Ж-17 (2005-2007р.н.); Ч/Ж-14 (2008р.н. та молодші)
Склад команди : 4+2=6 осіб +1- тренер/представник (при кількості 2 команд та більше від клуба чи
установи/території - обов’язково наявність 1судді від команди!) (( в збірну команду можуть входити
спортсмени різних вікових груп, залік серед команд буде по старшому учаснику, в особистому заліку по своїй групі))

Відповідальність за життя та безпеку дітей та технічну підготовку під час змагань несе керівник гуртка.
(NB! Організатори несуть відповідальність в разі наявності у команди медзаявки, завіреної фізкультурно-лікувальним
диспансером та страхового /спортивного/ полісу!)

Програма змагань: особиста-командна

смуга перешкод за вибором

Розклад проведення змагань:9.00 початок старту (інтервал старту 35-45хв /в залежності від кількості
заявлених команд.;спочатку стартують молодші групи) ((NB!показу дистанції за карантинних обмежень не буде…))

Умови змагань дивись на сайті: http://www.suvorovets.ks.ua/
Форум змагань: https://www.facebook.com/valeriy.plokhenko
Фотографії обладнання спортзалу, дистанцій та змагань за 2021р. в ЗОШ№45 м.Херсону дивитись за
посиланням: https://photos.app.goo.gl/vsjXXPEsT3YB2vRX6
Спорядження: кожному учаснику необхідно мати відповідне особисте/командне спорядження для
проходження дистанції. Командне спорядження дозволено передавати/залишати біля етапу чи в
«командному квадраті» для інших учасників команди.
Умови проведення змагань: охочим брати участь до 29.01.2022 подати предзаявку на участь,
До 03.02.22 по mailto:plokhenko@ukr.net або Viber: (095)8229892 подати поіменну заявку.
Нагородження: переможці та призери в особистому та командному заліку – грамотами та медалями та
цінними подарунками від спонсора змагань: экипировочный центр "Восхождение" ; магазину "Колекція
пригод" м. Дніпро : https://alp.com.ua/
(зі зв’язку з карантином, передача грамот/медалей/призів після змагань, у зручний для команд спосіб)

Фінансування організації змагань, обладнання траси, амортизація та прокат спорядження за рахунок
організаторів та учасників. Стартовий внесок за участь у змаганнях - 25 грн.
ДАННЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ!

