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ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнські  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 

- обмін досвідом організації та  проведення  масових заходів. 

2. Дата та місце проведення 

Змагання проводяться – 29 жовтня 2016 року. Місце проведення – ур. Гаразджа (туристична 

база Юний турист) 

3. Керівництво змаганнями 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють: федерація спортивного 

орієнтування Волині та  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 (2004 р.н. та молодші),  

Ч,Ж-14 (2003-2002 р.н.),  

Ч,Ж-16 (2001-2000 р.н.),  

Ч,Ж – 21А (1999 р.н. та старші),  

Ч,Ж – 21Е (1999 р.н та старші),  

Ч-Ж – 35 (1981-1972 р.н),  

Ч,Ж – 50 (1966 р.н. та старші),  

Ч,Ж – Open (усі бажаючі) 

5. Документація та строки її подання 

Попередні заявки приймаються  до 28 жовтня 2016 р. (23.00) за електронною формою 

http://wolf-cup.hol.es/online/   

Іменні заявки, завірені організацією, що відряджає подаються  в день заїзду учасників на місці 

проведення змагань. Відповідальність за здоров’я та поведінку учасників несуть тренери, керівники 

команд та самі спортсмени. 

6. Програма змагань 

8:30-9:30 робота мандатної комісії. (тур. база Юний турист.) 

10:00 старт на короткій дистанції. (тур. база Юний турист.) 

14:00 старт на середній дистанції, ГАНДИКАП. (тур. база Юний турист.) 

14:30 загальний старт для всіх учасників що не попали в гандикап. 

17:00-17:30 фініш останнього учасника нагородження переможців. (тур база Юний турист.) 

 

7. Визначення результатів 

Результати учасників змагань визначаються відповідно до Правил зі спортивного 

орієнтування. 

8. Нагородження учасників змагань 

Перемагає спортсмен, який першим перетнув фінішну лінію гандикапу і подолав всю 

дистанцію. У гандикапі спортсмени стартують з тим відставанням, з яким вони фінішували на 

короткій дистанції 

9. Фінансування 

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. 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ! 

http://wolf-cup.hol.es/online/

