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ПОЛОЖЕННЯ  

про відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивного 

орієнтування  „Кубок Олешшя - 2018” 

 

1. Мета та завдання : 

- популяризація і пропаганда спортивного орієнтування; 

- виявлення кращих спортсменів; 

- обмін досвідом; 

2. Місце та час проведення : 

Херсонська область, м. Олешки. 15-18 березня 2018 року.                 

 День приїзду 15 березня 2018 року  

3. Організація та керівництво змаганнями : 

Організація та керівництво проведенням змагань здійснює 

управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Олешківської 

райдержадміністрації, ДЮСШ Олешківської районної ради.  

Безпосереднє керівництво покладається на головну суддівську 

колегію змагань. 

4. Учасники змагань, вікові групи : 

Ч,Ж – 12 (2006 р.н. та молодші); Ч,Ж – 14 (2004-2005 р.н.); Ч,Ж – 16 

(2002-2003 р.н.); Ч,Ж – 21 (2001-1972 р.н.); Ч,Ж – 45 (1973 та старші). 

5. Програма змагань : 

15 березня – приїзд команд та робота мандатної комісії до           

17.00 Олешківська ДЮСШ, вул. Паркова,1  

16 березня – старт 11.00 змагання на коротких дистанціях. 

17 березня – старт 10.30 змагання на довгих дистанціях. 

18 березня – старт 10.30 змагання на середніх дистанціях. 

 

 

 

6. Витрати : 

Витрати по організації, проведенню змагань за рахунок 

організаторів, спонсорів та стартового внеску. Стартовий внесок           

60 грн. за одного учасника за три дні змагань, групи Ч,Ж-21 - 90.00 

грн. за три дні змагань. Витрати на відрядження команд за рахунок 

відряджуючих організацій.  

7. Заявки та реєстрація : 
Попередні заявки разом з підтвердженням про участь 

подаються до 05 березня 2018 року за адресою: plandriy@ukr.net 

(моб. 095-46-70-565) Плохенко Андрій Валерійович. 

Заявки завірені лікарем подаються до головної суддівської 

колегії 15 березня на мандатній комісії та 16 березня 2018 року до 

10.00 на місці проведення першого дня. 

 

8. Нагородження : 

Переможці та призери змагань нагороджуються медалями та 

дипломами.  

 
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 

 

 

 

 

 

 
 


