ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації
	М.М.Попович
«___»	2010р.
ПОЛОЖЕННЯ
про 55 обласний туристсько-краєзнавчий зліт-змагання
серед учнівської молоді Волині

1.МЕТА
Обласний туристсько-краєзнавчий зліт-змагання серед учнівської молоді Волині (надалі зліт) проводиться з метою:
-	обміну досвідом роботи з питань змістовного відпочинку дітей;
-	популяризації туризму, спортивного орієнтування та краєзнавства серед учнівської молоді, як засобу зміцнення здоров'я, духовного га фізичного виховання, активного відпочинку учнівської молоді;
-	патріотичного та громадянського виховання;
-	вдосконалення методик організації масових туристських заходів;
-	визначення кращих туристських спортивних команд.

2. ТЕРМІН І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Зліт проводиться в рамках відпочинкової зміни туристсько-оздоровчою наметового табору "Волинь-400":
-	з 17 до 20 червня 2010р. навчально-тренувальні збори (за місцем проживання);
-	з 21 до 24 червня 2010р. Міжнародний турнір з туризму в с.Соловичі Турійського району для команд старшої вікової групи;
-	з 21 до 25 червня 2010р. похід її ст. складності для команд молодшої вікової групи та команд базових навчально-виховних закладів;
-	з 25 до 27 червня 2010р. обласний турнір з туризму в с.Кухари Ковельського району для команд молодшої вікової групи та команд базових шкіл;
-	до 30 червня 2010р. - підведення підсумків зміни та відновлюючі збори.

3. КЕРІВНИЦТВО ЗЛЬОТОМ
Загальне керівництво підготовкою та проведенням зльоту здійснює управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації.
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення зльоту покладається на Центр туризму, спорту та екскурсій управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, відділи освіти Турійської, Ковельської райдержадміністрацій та головну суддівську колегію зльоту.

4. УЧАСНИКИ ЗЛЬОТУ
4.1.	У зльоті беруть участь:
-	команда старшої вікової групи (збірна району);
-	команда молодшої вікової групи (збірна району);
-	команда базового навчально-виховного закладу з туристсько-краєзнавчої роботи.
4.2.	Вік учасників зльоту та склад команд:
-	команда старшої вікової групи складається із 7 спортсменів 1993-1995р.н.;
-	команда молодшої вікової групи складається із 7 спортсменів 1996-1997р.н.;
-	команда базового навчально-виховного закладу із 6 спортсменів 1993-1997р.н.
До складу кожної команди повинні входити не менше 3-ох дівчат.
У зльоті можуть брати участь діти, вік яких менший вказаного у відповідній віковій групі (різниця у віці не повинна бути більша одного року) за спеціальним допуском лікаря.
Очолюють команду представник та тренер.
5.ПРОГРАМА ЗЛЬОТУ
5.1.	Програма для команд старшої вікової групи:
21 червня
до 13:00 - заїзд учасників, розміщення, реєстрація;
15.00 - урочисте відкриття;
16.30 - командні змагання з виду «Комбінована туристська естафета»;
21.00 - вечір зустрічі «У колі друзів».

10.00 - командні змагання зі спортивного орієнтування (3-етапна естафета);
16:00 - змагання з виду «Особиста техніка з пішохідного туризму»;
18:00 - турнір з футболу;
20:00 - конкурс художньої самодіяльності.
23 червня
10:00 - командні змагання з виду «Крос-похід»;
16:00 - конкурс серед представників команд «Козацькі забави»;
18:00 - турнір з футболу;
21:00 - вечір зустрічі «У колі друзів».
24 червня
11:00 - підведення підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття; 
12:00 - роз'їзд учасників.
5.2.	Програма для команд молодшої вікової групи та команд базових навчально-виховних закладів:
21 червня
до 11.00 год. - прибуття команд на початкові точки маршрутів, робота мандатної комісії, вихід команд у походи II ступеня складності.
21-25 червня - змагання з виду «Туристський спортивний похід».
25 червня
до 12.00 год. - прибуття команд, розміщення; 
14.00 год. - відкриття змагань;
15.00 - 18.00 год. - звіт капітанів команд про здійснені туристсько-спортивні походи;
18.00 - 19.00 год. - конкурс «В'язання вузлів» серед команд молодшої вікової групи;
20.00 - 21.00 год. – конкурс «В'язання вузлів» серед команд базових навчально-виховних закладів.
26 червня
9.30 -10.00 год. - конкурс «Краєзнавча вікторина» серед команд молодшої вікової групи та базових навчально-виховних закладів;
10.00-12.00 год. - змагання зі спортивного орієнтування (3-етапна естафета) серед команд молодшої вікової групи та базових навчально-виховних закладів:
13.00-16.00 год. - змагання з виду «Командні змагання з пішохідного туризму» на дистанції «Смуга перешкод» серед команд молодшої вікової групи;
14.00-15.00 год. - конкурс «Розпалювання багаття» серед команд базових навчально-виховних закладів;
16.00-19.00 год. - змагання з виду «Командні змагання з пішохідного туризму» на дистанції «Смуга перешкод» серед команд базових навчально-виховних закладів;
16.00-17.00 год. - конкурс «Розпалювання багаття» серед команд молодшої вікової групи.
27 червня
10.00 год. - Закриття змагань. Нагородження; 
11.00 год. - Роз'їзд команд.
6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
6.1.	В Міжнародному турнірі:
Команди, які посіли І, II, III місця в окремих видах програми нагороджуються пам'ятними призами та грамотами.
Переможці окремих конкурсів та з видів турніру будуть визначатись за номінаціями і нагороджуватись призами та грамотами.


Командний залік підводиться у 3-ох видах (спортивне орієнтування (З-етапна естафета), «Крос-похід», «Комбінована туристська естафета»), окремо серед команд Волині та гостей турніру.
Загальнокомандний залік підводиться за найменшою сумою місць З-ох видів програми (спортивне орієнтування (3-етапна естафета), «Крос-похід». «Комбінована туристська естафета»).
У випадку однакової суми перевага надається команді, яка показала кращий результат у виді «Комбінована туристська естафета».
6.2.	В обласному турнірі:
Загальнокомандний залік підводиться за найменшою сумою місць 3-ох видів програми (спортивне орієнтування (3-етапна естафета), туристський спортивний похід, командні змагання на дистанції «Смуга перешкод»).
У випадку однакової суми перевага надається команді, яка показала кращий результат у виді «Туристський спортивний похід».
6.3.	Загальний залік серед делегацій в 55-му зльоті визначається за сумою місць, що посіли команди старшої, молодшої вікової груп та базового навчально-виховного закладу з туристсько-краєзнавчої роботи.
Результат виступу у Міжнародному турнірі береться до заліку з коефіцієнтом 1,2. Краще місце посідає команда, в якої менша сума місць. У разі рівності цієї суми перевага надається команді, яка має кращий показник старшої вікової групи.
Результати виступу команди у кожному виді програми, змаганнях та конкурсах визначаються відповідно до Умов.
Суддівство у видах здійснюється відповідно до Положення, Умов, Правил змагань зі спортивного туризму та Правил змагань зі спортивного орієнтування.
7. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ТЕРМІНИ ПОДАННЯ
7.1.	Попередня заявка у зльоті подається письмово до 10 червня 2010 року на адресу: м.Луцьк, вул. Коперніка, 12. Тел-факс: 248154 або на електронну адресу; e-mail:  "mailto:vctse@lt.ukrtel.net"vctse@lt.ukrtel.net. Довідки за телефоном 0332 244738, 286456.
7.2.	До мандатної комісії подаються наступні документи:
-	іменна заявка, завірена організацією, що направляє команду на даний захід, а також завірена медичним закладом;
-	паспорти учасників (на учнів до 16-ти років - свідоцтва про народження);
-	страхові поліси учасників команди (можливе оформлення страхових полісів на місці змагань у представника страхової компанії), з розрахунку не менше 1000,00 грн. відповідальності на одного учасника;
-	посвідчення про відрядження.

8. УМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ТА УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
	Для розміщення в польових умовах команди повинні маги все необхідне:
(намети, спальні мішки, килимки, обладнання для вогнища, набір продуктів для самостійного приготування їжі).
Для подолання дистанцій змагань учасники повинні мати спортивну форму, альпіністські страхувальні системи, мотузки, карабіни, компаси, медичну аптечку.
Плавзасобами (байдарки, катамаран) та велосипедами забезпечують організатори (для команд старшої вікової групи).

9. ФІНАНСУВАННЯ
Витрати на організацію та проведення зльоту несе Центр туризму, спорту та екскурсій.
Витрати на участь у зльоті за рахунок організацій, що відряджають. Даний документ є офіційним викликом для участі у зльоті.

Павлюк
28-64-56


