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ПОЛОЖЕННЯ 

змагань зі спортивного орієнтування  

матчевої зустрічі ВОЛИНЬ-РІВНЕ-ЖИТОМИР 
 

 

1. Мета та завдання 

Змагання проводяться з метою: 

- розвитку та популяризації спортивного орієнтування, як ефективного засобу 

підвищення ролі фізичної культури і спорту, всебічного гармонійного 

розвитку особистості, сприянні формування здорового способу життя; 

-  підвищення рівня спортивної майстерності серед учасників змагань; 

- обмін досвідом проведення змагань зі спортивного орієнтування. 
 

2. Термін та місце проведення змагань 

Змагання проводяться 28-29 листопада 2015 року в ур. Руда Красна та               

ур. Оржів. 
 

3. Керівництво змаганнями 

Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює федерація 

спортивного орієнтування Рівненської області спільно з федерацією спортивного 

орієнтування Волині. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію.  
 

4. Учасники змагань 

Учасники змагаються у наступних групах: 

Ч-12, Ж-12 – спортсмени 2003 р.н. та молодші; 

Ч-14, Ж-14 – спортсмени 2001-2002 рр.н.; 

Ч-16, Ж-16 – спортсмени 1999-2000 рр.н.; 

Ч-21, Ж-21 – всі бажаючі; 

Ч-35, Ж-35 – спортсмени 1980 р.н. та старші; 

Відповідальність за поведінку, життя та здоров’я спортсменів покладається на їх 

тренерів. 

  



 

5. Програма змагань 

28.11.2015 р., субота, ур. Руда Красна. 

10:00-11:10 – робота мандатної комісії. 

11:10-11:20 – церемонія відкриття змагань, жеребкування. 

11:30   – початок особисто-командних змагань в заданому напрямку.  

 з 13:00  – роз’їзд учасників змагань. 

29.11.2015 р., неділя, ур. Оржів. 

10:00-11:10 – робота мандатної комісії. 

11:10-11:20 – жеребкування.  

11:30   – початок особисто-командних змагань в заданому напрямку. 

14:00-14:30 – нагородження переможців та призерів змагань. 

 з 14:30  – роз’їзд учасників змагань. 

 

6. Визначення результатів  

Особисті результати підводяться кожен день змагань окремо відповідно до 

чинних Правил зі спортивного орієнтування та даного Положення. Командний 

результат визначається за сумою балів по 20 кращих результатів спортсменів 

територіальної приналежності кожного дня змагань згідно таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 

 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 20 21…. 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13  11  1 1 

 

 

7. Документація та терміни їх подання 

Попередні іменні заявки приймаються до 27 листопада 2015 року на 

електронну пошту orienteering.volyn@gmail.com або інші, оголошенні завчасно, 

ресурси. Оригінали іменних заявок подаються до мандатної комісії в день змагань до 

стартів.  
 

8. Нагородження 

Команди, переможці та призери змагань нагороджуються дипломами 

організаторів змагань. При наявності спонсорів – призами. 
 

9. Фінансові витрати 

Витрати, пов’язані з організацією, суддівством та проведенням змагань за 

рахунок коштів організаторів змагань. Витрати, пов’язані з участю спортсменів у 

змаганнях учасників змагань – за рахунок організацій, що відряджають та залучених 

коштів.  

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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