
   

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про змагання зі спортивного орієнтування  

 «Новорічний старт - 2013»  
 

1. Мета і завдання 

Змагання зі спортивного орієнтування проводиться з метою:  

- подальшого розвитку і популяризації спортивного орієнтування в місті та області, як 

ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту, всебічного гармонійного розвитку 

особистості; 

- сприяння формуванню здорового способу життя; 

- підвищення  спортивної майстерності,  визначення  найсильніших спортсменів для формування 

збірних команд; 

- обмін  досвідом  організації  та  проведення  масових заходів у місті. 

2. Дата та місце проведення 

Змагання проводяться 16 листопада 2013 року. Місце проведення – ур. Жабка.  

3. Керівництво змаганнями 

Загальне керівництво підготовкою та безпосереднім проведенням змагань здійснює Луцький міський 

центр туризму, спорту і краєзнавства учнівської молоді. Суддівство змагань покладається на Головну 

суддівську колегію, затверджену наказом директора МЦТСКУМ. 

Змагання проводяться відповідно до Правил змагань зі спортивного орієнтування та даного 

Положення. 

4. Учасники змагань 

Змагання проводяться у вікових групах: Ч,Ж-14 (1999 р.н. і молодші), Ч,Ж-16 (1997-1998 рр.н.), 

Ч,Ж-18,Е (1996 р.н. та старші). В групах Ч,Ж-14 до змагань будуть допускатися лише команди (2 чол. і 

більше), в інших групах команди можуть бути допущені поза конкурсом. 

5. Документація та строки її подання 

Попередні заявки та підтвердження про участь у змаганнях (кількість учасників по вікових групах) 

подаються Петрочуку Дмитру Павловичу на ел.адресу: dimon_petr@mail.ru або за тел. 050-516-92-20 

(09:00-21:00) до 15 листопада 2013 року. 

Іменні заявки, завірені організацією, що відряджає подаються  в день заїзду учасників на місці 

проведення змагань. Відповідальність за здоров’я та поведінку учасників несуть тренери та керівники 

команд.  

6. Програма змагань 

   до 17:15 год. – заїзд та розміщення учасників змагань в центрі змагань 

        17:35 год. – відкриття змагань 

        17:00 год. – початок стартів з нічного орієнтування в заданому напрямку 

        18:30 год. – нагородження, закриття змагань та роз’їзд учасників 

7. Визначення результатів 

Результати учасників змагань визначаються відповідно до Правил зі спортивного орієнтування. 

8. Нагородження учасників змагань 

Переможці змагань у всіх вікових групах нагороджуються грамотами та призами, призери змагань 

у всіх вікових групах нагороджуються грамотами, а при наявності спонсорів – призами.  

9. Фінансування 

 Видатки, пов’язані з проведенням змагань (суддівство, картографічний матеріал, нагородження 

переможців і призерів змагань) за рахунок залучених коштів міським центром туризму, спорту  і 

краєзнавства учнівської молоді. Видатки на участь у змаганнях спортсменів (харчування, проїзд до і від 

місця старту) за рахунок відряджуючих організацій. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ. 

 

Додаткова інформація про змагання на www.tyrist.pp.net.ua 
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