РЕГЛАМЕНТ
про конкурс-змагання зі спортивного орієнтування
«РЕТРО-ОРІЄНТУВАННЯ»
1. Мета і завдання
Конкурс-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
Конкурс-змагання проводяться 21 червня 2015 року. Місце проведення – ур. Гаразджа, «Табір
Сонячний» (центр змагань).
3. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу-змагань здійснює обласний центр
туризму, спорту та екскурсій та федерація спортивного орієнтування Волині. Безпосереднє проведення та
суддівство конкурсу-змагань покладається на головну суддівську колегію 60 обласного туристськокраєзнавчого зльоту-змагань серед учнівської молоді Волині.
4. Учасники конкурсу-змагань
Конкурс-змагання проводиться у вікових групах:
Ч,Ж-молодші (2001 р.н. та молодші), Ч,Ж-старші (2000 р.н. та старші)
5. Документація та строки її подання
Технічні заявки на участь у конкурсі-змаганнях подаються на місці проведення змагань.
Відповідальність за здоров’я та поведінку учасників несуть тренери та керівники команд.
6. Програма змагань
до 09:30 год. –
заїзд, розміщення та реєстрація учасників змагань в центрі змагань
09:40 год. –
відкриття конкурсу-змагань, жеребкування стартових хвилин
10:00 год. –
початок стартів зі спортивного орієнтування ЗА ВИБОРОМ.
11:00 год. –
закриття страту
13:00 год. –
нагородження, закриття конкурсу-змагань та роз’їзд учасників
7. Визначення результатів
Результати учасників змагань визначаються відповідно до Правил зі спортивного орієнтування.
8. Нагородження учасників змагань
Переможці та призери конкурсу-змагань у всіх вікових групах нагороджуються грамотами, а при
наявності спонсорів – призами.
9. Особливі умови
Конкурс-змагання проводиться на карті складеній у різні
періоди розвитку орієнтування на Волині (1985-2015, зразок 1999
2015
додається). Масштаб карти 1 : 11 111, січення рельєфу – 2 м.
Розмір карти 21см х 30 см, друк «струйний». УВАГА! В місцях
стикування окремих частин карти можуть бути розбіжності.
Дистанція облаштована стандартними призмами контрольних
пунктів, а для відмітки на КП будуть використанні: на карті
1985 р. – цифрові штампи, на карті 1987 р.- олівці, на карті
1999 р. – компостери, на карті 20015 р. – електронна відмітка.
Відмітка в карточці та електронним ключем. Учасники стартують
з роздільного старту, інтервал – 1 хв. Для проходження дистанції
1985
1987
учасники на картороздатці самостійно переносять КП з
контрольної карти на свою. Час, затрачений для нанесення КП на
свою карту, враховується у загальний час проходження дистанції. Конкурс-змагання проводиться ЗА
ВИБОРОМ. На місцевості будуть розташовані 16 КП. Для молодших необхідно буде віднайти 10 КП,
для старших – 15 КП. Обов’язковий останній для всіх груп КП № 100.

