
БЮЛЕТЕНЬ 1 
чемпіонату області за спортивного орієнтування 

 
Організатори: 

Загальне керівництво з організації та проведення змагань здійснює відділ з питань 

фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації та федерація спортивного 

орієнтування Волині. 

Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію. 

 

ГСК: 
Петрочук Дмитро  - головний суддя 

Волинець Ярослав - головний секретар 

Єрко Андрій   - начальник дистанції 1 дня 

Мальчик Ігор   - начальник дистанції 2 дня 

 

Дата та місце проведення: 
05 листопада 2016 року - табір «Ровесник» (с. Забороль).  

06 листопада 2016 року - ур. Жабка.  

 

Групи та учасники: 
Ч-14, Ж-14 (2002 р.н. і молодші) 

Ч-16, Ж-16 (2000-2001 рр.н.) 

Ч-21, Ж-21 (1982-1999 рр.н.)  

Ч-35, Ж-35 (1981р.н. і старші) 

Організатори залишають за собою право об’єднати групи у випадку заявки малої 

кількості спортсменів. 

Змагання проводяться згідно з діючими правилами зі спортивного орієнтування. 

 

Програма змагань 
05.11.2016 р., субота, табір «Ровесник» (за с. Забороль). 

09:30-10:30 – робота мандатної комісії. 

10:30-10:45 – церемонія відкриття змагань. 

11:00 – старт особистих змагань у заданому напрямку(коротка). 

13:00  – церемонія нагородження, закриття змагань. 

06.11.2016 р., неділя, урочище Жабка. 

09:30-10:30 – робота мандатної комісії. 

10:30-10:45 – церемонія відкриття змагань. 

11:00 – старт особистих змагань у заданому напрямку (подовжена). 

14:00  – церемонія нагородження, закриття змагань. 

 

  



Заявки 
Попередні іменні заявки приймаються до 04.11.2016 року (00.00) за електронною 

формою на сайті: http://tyrist.pp.net.ua/ 

Оригінали іменних заявок, відповідно оформлені, подаються до мандатної комісії в 

дні змагань до стартів. 

Відповідальність за здоров’я та поведінку учасників несуть тренери та керівники 

команд.  

 

Фінансування 
Проїзд та харчування учасників змагань – за рахунок організацій, що відряджають. 

Фінансування проведення змагань здійснюється за рахунок коштів, що залучені 

організаторами змагань та стартових внесків: 

Для груп: 
При попередній реєстрації,  

(не залежно від кількості днів) 
При реєстрації у день змагань 

 

Ч-14, Ж-14 

 
10 грн. 20 грн. 

Ч-16, Ж-16, Ч-21, Ж-21 

Ч-35, Ж-35 
20 грн. 40 грн. 

Оплата стартового внеску відбувається під час проходження мандатної комісії. 

 

Електронна відмітка: 
Вперше на чемпіонатах Волині буде застосована електронна відмітка SPORTident. 

 

Місцевість: 
Слабо пересічена, сітка доріг добре розвинута, ліс в основному листяний з  

підліском. Присутні дрібні форми рельєфу, заболоченість, капітальні споруди. На окремих 

територіях лісу зустрічаються зарослі малини та ожини.  

Зразки місцевості: 

 

 

 

 

 
 
 

Визначення переможців 
Змагання проводяться згідно з діючими правилами зі спортивного орієнтування. 

 

Нагородження 
Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами відділу з питань 

фізичної культури та спорту облдержадміністрації. При наявності спонсорів – призами. 
 


