
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор міського центру туризму,   

спорту і краєзнавства учнівської молоді 

Луцької міської ради 

__________________  А.В.Єрко  

____________________________  
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про змагання зі спортивного орієнтування  

                                                      «Wolf orienteering Cup» 

 

1. Мета і завдання 

Змагання зі спортивного орієнтування проводиться з метою:  

- подальшого розвитку і популяризації спортивного орієнтування в місті та області. 

- 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 10 травня 2015 року. Місце проведення – лісовий масив ур. Воротнів 
3. Керівництво змаганнями 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює міський центр 

туризму, спорту і краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради. Безпосереднє 

проведення та суддівство змагань покладається на Головну суддівську колегію.. 

4. Учасники змагань 

Змагання проводяться у вікових групах: Ч,Ж-12 (2003р.н. та молодші), Ч,Ж-14 

(2001-2002р.н.), Ч,Ж-16 (2000-1999р.н.), Ч,Ж – Еліта (1998р.н та старші), Ч,Ж – Ветерани 

(1980р.н та старші) 

 

5. Документація та строки її подання 

Попередні заявки по групах приймаються до 07.04.2015 за електронною адресою 

forestaras@gmail.com, або електронною формою на сайті http://volyn-o.hol.es 

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 10:00 год. – заїзд, розміщення та реєстрація  учасників змагань. 

        10:30 год. – жеребкування та відкриття змагань. 

        11:00 год. – старт змагань 

        14.00 год. – закриття змагань та роз’їзд учасників 

7. Визначення результатів 

Результати учасників змагань визначаються відповідно до чинних Правил змагань 

зі спортивного орієнтування. 

8. Нагородження учасників змагань 

Переможці змагань у всіх вікових групах нагороджуються грамотами, при 

наявності спонсорів призами. 

9. Фінансування 

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

нагородження переможців і призерів змагань) за рахунок коштів організаторів та 

добровільних стартових внесків (УВАГА! Для груп Ч,Ж-Еліта наявний добровільний 

стартовий внесок 5 грн.). Видатки на участь у змаганнях спортсменів (харчування, 

проїзд до і від місця старту, оплата стартового внеску) за рахунок відряджуючих 

організацій. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ! 

https://vk.com/write?email=forestaras@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1o7jbw8mR69LVLg3AokROBituH0xoq-bMwa7ovlio5fA/viewform?c=0&w=1
http://volyn-o.hol.es/

