
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом управління у справах 

молоді та спорту облдержадміністрації 

від 30.04.2015 року № 188-од 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення чемпіонату області за спортивного орієнтування 
 

1. Мета та завдання 

Змагання проводяться з метою: 

- розвитку та популяризації спортивного орієнтування в області; 

- підвищення рівня спортивної майстерності учасників змагань; 

- відбору кандидатів у збірну команду області для участі в офіційних 

всеукраїнських змаганнях зі спортивного орієнтування; 

- пропаганди здорового способу життя. 
 

2. Термін та місце проведення змагань 

Змагання проходитимуть 23-24 травня 2015 року в урочищі Дачне, 

урочищі Жабка. Мандатна комісія проводитиметься  23.05.2015 р. з 12:30 в 

центрі змагань. Урочисте відкриття та початок змагань в 13:30. 
 

3. Керівництво змаганнями 

Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює 

управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації та федерація 

спортивного орієнтування Волині. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську 

колегію. 
 

4. Учасники, програма та характер змагань 

До участі в змаганнях допускаються спортсмени області. 

Учасники змагаються у наступних групах: 

- Ч-21, Ж-21 (1980-1998 рр.н.) 

- Ч-16, Ж-16 (1999-2000 рр.н.) 

- Ч-14, Ж-14 (2001 р.н. і молодші) 

- Ч-ветерани, Ж-ветерани (1979 р.н. і старші) 

- МІКСТ-100 (3-х етапна естафета, сумарний вік команди не менше 100 

років, в складі команди не менше 1 жінки) 

- МІКСТ-43 (3-х етапна естафета, сумарний вік команди не більше 43 років, 

в складі команди не менше 1 дівчини) 

  



Програма змагань: 

23.05.2015 р., субота, урочище Дачне. 

12:30-13:30 – робота мандатної комісії. 

13:30-14:00 – церемонія відкриття змагань. 

14:00-16:00 – особисті змагання у заданому напрямку (спринт). 

16:00-18:00 – особисті змагання за вибором на велосипедах (коротка).  

18:00  – кінцевий термін подання заявок на естафету. 

24.05.2015 р., неділя, урочище Жабка. 

10:45-10:50 – демонстрація процедури передачі естафети. 

11:00-13:00 – змагання у 3-х етапних естафетах у заданому напрямку (коротка).  

13:00  – церемонія нагородження, закриття змагань. 

Змагання проводяться згідно з діючими правилами зі спортивного 

орієнтування. 
 

5. Безпека та підготовка місць змагань 

Відповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та 

інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та 

культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 грудня 1998 року № 2025 підготовка та належний стан 

спортивних споруд покладається на їх власників.  

Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до 

експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд, суддівськими 

колегіями, при суворому дотриманні чинних норм і правил експлуатації, 

технічних норм, правил проведення спортивних змагань, правил поведінки 

учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів тощо. 

Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під 

час проведення змагань здійснює робоча комісія, до складу якої включено 

відповідних фахівців, представників організаторів заходу, власників спортивної 

споруди та інших зацікавлених установ та організацій. 

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань 

зобов’язаний подати відповідний акт до робочої комісії, яка визначає готовність 

об’єкту до проведення заходу. 

Невиконання вимог, передбачених зазначеним Положенням, що стали 

причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, 

тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 
 

6. Медичне забезпечення змагань 

Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні 

працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на 

змаганнях всіх рівнів. Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на 



правах заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності 

обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в 

організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення 

змагань та звіт з їх закінчення. 

Організатори змагань рекомендують мати на кожного учасника 

індивідуальні страхові поліси спортсмена. 
 

7. Нагородження 

Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами та медалями 

управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації. При 

наявності спонсорів – призами. 
 

8. Фінансові витрати 

Проїзд та харчування учасників змагань – за рахунок організацій, що 

відряджають. Харчування суддівської колегії, придбання дипломів, медалей – 

за рахунок управління у справах молоді та спорту Волинської 

облдержадміністрації. 
 

9. Заявки 

Попередні іменні та технічні заявки приймаються до 21 травня 2015 року 

в Федерацію спортивного орієнтування Волині за адресою: м. Луцьк, вул. 

Коперніка, 12 або на електронну пошту orienteering.volyn@gmail.com. 

Оригінали іменних заявок подаються до мандатної комісії в перший день 

змагань до стартів.. 

Контактна особа – Петрочук Дмитро Павлович (м.т. 050-516-92-20). 

 

 

Дане Положення є офіційним викликом на змагання. 
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