БЮЛЕТЕНЬ № 3-4

Особистий чемпіонат України (дорослі, молодь, юніори та юнаки)
на надкоротких дистанціях (рогейн, 3 години, ІІІ-IV ранг)
зі спортивного орієнтування
ОРГАНІЗАТОРИ

ГОЛОВНА
СУДДІВСЬКА
КОЛЕГІЯ

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді та спорту Херсонської облдержадміністрації
Херсонська обласна федерація спортивного орієнтування
Цюрупинська райдержадміністрація
ДЮСШ Цюрупинської районної ради

Головний суддя
Кобець Сергій (І категорія, м.Херсон)
Головний секретар
Тесленко Михайло
Заступник головного судді по дистанціям
Бібленко Василь (І категорія, м.Херсон)
Інспектор змагань
Кандибей Євген (І категорія, м.Суми)
Контролер змагань
Карась Володимир (н/к, м.Цюрупинськ)
Заступник головного судді з організаційних питань
Альохін Василь (І категорія, м.Цюрупинськ)

066-110-70-46
050-490-36-36
066-583-68-19
050-823-24-77
095-889-58-63
095-343-44-35

ТЕРМІН І МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ

26-28 лютого 2016 року.
Херсонська обл., Цюрупинський р-н.
Центр змагань – ДЮСШ Цюрупинської ради, вул. Самарця, 1-а

АРЕНА ЗМАГАНЬ

Урочище «Ближній Карабай» (схема)

САЙТ ЗМАГАНЬ

www.suvorovets.ks.ua

СИСТЕМА ВІДМІТКИ

Електронна відмітка Sport Time. Аренда ST-чіпа – 10 грн.

ПРОГРАМА
ЗМАГАНЬ

МІСЦЕВІСТЬ

26 лютого. П’ятниця.
14.00-20.00 Заїзд учасників.
14.00-20.00 Модельні змагання (полігон).
14.00-20.00
Робота мандатної комісії
27 лютого. Субота.
08.00-10.00
Робота мандатної комісії
10.30-Церемонія відкриття змагань.
11.00-Старт змагання на дистанціях рогейну групи Ж-О, Ж-18,20,23.
11.30- Старт змагання на дистанціях рогейну групи МІКС-О та Ч-О,
Ч-18,20,23.
28 лютого. Неділя
10.00-Нагородження переможців. Церемонія закриття змагань.
Від’їзд учасників змагань.
Піщані тераси - Олешківські арені піски. Рослинність - різновікові соснові
посадки, незначне вкраплення листяних порід (акація, береза). Велика
кількість відкритого і напіввідкритого простору. Рельєф дюнного характеру,
висотою до 6 метрів.
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УЧАСНИКИ
ЗМАГАНЬ

До участі у особистому чемпіонаті України (дорослі, молодь, юніори та
юнаки) на надкоротких дистанціях (рогейн, 3 години, ІІІ-IV ранг) зі
спортивного орієнтування допускаються спортсмени та команди АР Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів.
Склад команди території: до 12 учасників, до 3 тренерів. Кількість команд та
учасників від території не обмежена.
Групи учасників змагань: Ч/Ж, МІКС-О, 18, 20, 23 (за датою народження)
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті поза
конкурсом.
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування (далі – Правила).
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
юнаки - ІІІ юнацький розряд
юніори - ІІІ розряд;
дорослі - ІІІ розряд.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА
НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ

Визначення результатів Чемпіонату: особистий результат учасника
у кожній віковій групі визначається за більшою кількістю очок, згідно
з Додатком 8 Правил спортивних змагань зі спортивного орієнтування.
Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця у особистому чемпіонаті України
(дорослі, молодь, юніори та юнаки) на надкоротких дистанціях (рогейн, 3
години, ІІІ-IV ранг) зі спортивного орієнтування у кожній віковій групі
нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів. На основі
підсумкового
особистого
протоколу
змагань.визначаються
командні
результати як сума очок до 10 кращих спортсменів команди у відповідних
вікових групах. Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця у особистому чемпіонаті
України (дорослі, юніори та юнаки) на надкоротких дистанціях (рогейн, 3
години, ІІІ-IV ранг) зі спортивного орієнтування у кожній віковій групі та у
загально-командному
заліку.нагороджуються
дипломами
Федерації
відповідних ступенів.

ЗАЯВКИ

Попередні заявки на участь у особистому чемпіонату України (дорослі,
молодь, юніори та юнаки) на надкоротких дистанціях (рогейн, 3 години, ІІІ-IV
ранг) зі спортивного орієнтування подаються не пізніше 20 лютого 2016 року
можна здійснити на сайті Федерації: http://orient.z52.ru/.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні
заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, та лікарем
спортивного диспансеру, копія паспорту (свідоцтво про народження),
класифікаційні книжки, страхові поліси.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили
в установлений термін свою участь.

РОЗМІЩЕННЯ
Готелі м. Херсон і м. Цюрупинськ - вартість від 60 грн. з людини за добу; база
ОблЦТКТум (м. Херсон) – 50 місць вартість від 40 грн. з людини за добу;
приватний сектор м. Цюрупинськ - від 30 грн. з людини за добу, спортзали
10 грн. з людини за добу. Розміщення самостійно!

СПОРЯДЖЕННЯ

Компас, одяг та взуття згідно погодних умов, свисток (обов’язково),
ліхтарі, аптечка ( лупа - рекомендуємо), мобільний телефон з зарядженим
акумулятором – вкладається в суддівський пакет і потім пломбується.
Кожен учасник на одязі та рюкзаку повинен мати світло відбиваючий
елемент (стрічка, наклейки)!
Без обов’язкового спорядження учасник до змагань не допускається!
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ФІНАНСУВАННЯ

СТР. 3

Витрати по організації та проведенню змагань (оренда спортивних споруд,
проїзд в обох напрямках, добові, харчування та розміщення суддів,
забезпечення змагань медикаментами, транспортом, тощо) за рахунок
Держмолодьспорту згідно із затвердженим кошторисом, Федерації і
позабюджетних коштів. Нагородження переможців і призерів змагань
цінними подарунками, оплата обслуговуючого персоналу, друкування афіш,
розміщення реклами, тощо - за рахунок організаторів змагань, зацікавлених
установ, організацій та спонсорів. Витрати на відрядження учасників
змагань, тренерів і представників команд (проїзд в обох напрямках, добові у
дорозі, проживання, харчування) – за рахунок організацій, що відряджають.
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Ч/Ж до 2003 р.н.

Ч/Ж 2002 р.н.та віком
70 років і старші
(1946 р.н.)
Ч/Ж 2001-1998 р.н.
Ч 1956 – 1947 р.н.
Ж 1961 – 1947 р.н.,
інваліди
Ч 1997-1957 р.н.
Ж 1997-1962 р.н.

Вікова група

ЗАПРОШУЄМО НА
ЗМАГАННЯ!!!

Пільговий. внесок
для членів ФСОУ
(доля
Організатора)

Повний
Пільговий
Внесок
членів
ФСОУ
за 1 день

Пільговий
внесок для
членів ФСО
України
(доля ФСО)

17-20 березня 2016 року
«Кубок Олешшя – 2016»
25-28 березня 2016 року
Чемпіонат України серед дорослих, молодь, юніорів та юнаків на середніх
дистанціях (рогейн 12 годин, ІІІ-IVранг), Кубок України (2 етап, рогейн 12
годин, ІІІ ранг) зі спортивного орієнтування Всеукраїнські змагання зі
спортивного орієнтування
30 березня-04 квітня 2016 року
Особистий чемпіонат України, Кубок України (1-3 етапи, КУ спринт - 1 етап, ІІІ
ранг), чемпіонат України серед ДЮСШ зі спортивного орієнтування (бігом,IV
ранги)

БЮЛЕТЕНЬ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ!!!

