Чемпіонат Волинської області зі спортивного орієнтування
20-21 травня 2017 року

БЮЛЕТЕНЬ - 1
ОРГАНІЗАЦІЇ
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.

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проходитимуть 20-21 травня 2017 року в ур. Копачівка
(Рожищенський р-н), ур. Гаразджа (Луцький р-н). Мандатна комісія
проводитиметься 20 та 21 травня 2017 року до старту на місцях проведення
змагань.

КОНТАКТНІ ДАНІ
Сайт:
Ел. пошта:
Facebook:
Моб.тел.:

http://tyrist.pp.net.ua
orienteering.volyn@gmail.com
https://www.facebook.com/volyn.orienteering/
050-516-92-20 (Петрочук Дмитро Павлович)

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
- Ч-14, Ж-14 (2003 р.н. і молодші)
- Ч-16, Ж-16 (2001-2002 рр.н.)
- Ч-21, Ж-21 (2000 р.н. і старші)
- Ч-35, Ж-35 (1982 р.н. і старші)
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування (далі - Правила).

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
20.05.2017 р.,субота, ур. Копачівка (Рожищенський р-н) 50.857863, 25.233819
13:30-14:30 – робота мандатної комісії.
14:30-14:45 – церемонія відкриття змагань.
15:00-16:30 – особисті змагання у заданому напрямку (бігом, середня).
17:00 – церемонія нагородження, закриття змагань.
21.05.2017 р., неділя, ур. Гаразджа (Луцький р-н) 50.727794, 25.486559
09:30-10:30 – робота мандатної комісії.
10:30-10:45 – церемонія відкриття змагань.
11:00-13:00 – особисті змагання у заданому напрямку (бігом, подовжена).
13:30 – церемонія нагородження, закриття змагань.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Змагання проводяться згідно з діючими правилами зі спортивного
орієнтування.
Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами відділу з питань
фізичної культури та спорту облдержадміністрації. При наявності спонсорів –
призами.

ЗАЯВКИ
ОН-ЛАЙН ЗАЯВКА обов'язкова для всіх учасників !!! http://orientsumy.com.ua/index.php
Попередні іменні заявки приймаються до 18 травня 2017 року на електронну пошту
orienteering.volyn@gmail.com. Оригінали іменних заявок подаються до мандатної комісії в дні
змагань до стартів.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ
Для вікових груп Ч,Ж-21,35 на змаганнях буде застосовано електронну відмітку
Sport Ident . Для інших груп за наявності вільних чіпів.

ФІНАНСУВАННЯ
Витрати, на участь команд та окремих спортсменів (проїзд в обох напрямках,
проїзд до місця змагань, добові в дорозі, харчування, житло, спорткарти), за
рахунок організацій, що відряджають.
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок відділу з питань
фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації та федерації
спортивного орієнтування Волині та стартових (заявочних) внесків.
Оплата всіх внесків здійснюється під час проходження мандатної комісії.
За всі дні змагань:
Вікова група

Стартовий внесок
для членів ФСОВ,
за день

Стартовий внесок
для не членів ФСОВ,
за день

Плата за обслуговування
ел. відмітки, за день

Ч-14, Ч-16, Ж-14, Ж-16

-

-

5 грн.

Ч-21, Ч-35, Ж-21, Ж-35

-

20 грн.

5 грн.

Подання іменної заявки на участь у змаганнях є підтвердженням згоди
спортсмена з вищенаведеними умовами .

ТРАНСПОРТ
До всіх арен можна дістатись легковим або маршрутним транспортом.

КАРТИ ЗМАГАНЬ
Середня дистанція – 20 травня 2017 р.
Масштаб: 1:10 000 Перетин: 2,5 метри. Виготовлено в 2017 році.
Автор: Петрочук Дмитро.
Подовжена дистанція – 21 травня 2017 р.
Масштаб: 1:10 000 Перетин: 2,5 метри. Кореговано в 2017 році.
Автор: Мальчик Ігор.

