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1. Мета і завдання
Розвиток і популяризація спортивного туризму, як ефективного засобу
підвищення ролі фізичної культури і спорту, всебічного гармонійного
розвитку особистості, сприяння формуванню здорового способу життя;
підвищення спортивної майстерності, виявлення кращих спортсменів;
обмін досвідом проведення змагань з спортивного туризму.

2. Місце та термін проведення
Змагання проводяться 04 березня 2017 року в приміщені Луцької ЗОШ ІІІ ступеня № 11 - колегіум.
3. Керівництво
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює
управління освіти Луцької міської ради, безпосередня підготовка, проведення
та суддівство змагань покладається на міський центр туризму, спорту і
краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради (МЦТСК) та Головну
суддівську колегію (ГСК). Змагання проводяться відповідно до чинних Правил
змагань зі спортивного туризму та даного Положення.
4. Учасники змагань
Змагання проводяться у наступних вікових групах: Ч,Ж молодша (5-8
класи); Ч,Ж середня (9-11 класи); Ч,Ж старша (1999 р.н. та старші). Команди
«Мікст», приймають участь у вікових групах Ч.
5. Програма змагань
09-30 - заїзд та розміщення команд;
10-00 - старт командних змагань на дистанції «смуга перешкод» (зв’язки).
Спортсмени забезпечують себе необхідним особистим спорядженням.
6. Визначення результатів та нагородження
Результати підводяться відповідно до чинних Правил змагань зі
спортивного туризму та даного Положення. Спортсмени, які посіли призові
місця (1-3) у своїх вікових групах, нагороджуються грамотами та медалями
управління освіти Луцької міської ради.
7. Документація та терміни її подання
Іменна заявка оформлена відповідно до чинних Правил змагань зі
спортивного туризму, подається у мандатну комісію в день змагань. Інформація

про участь у змаганнях подається за день до змагань за тел. 0503786116 –
Войтович Василь, або 0668897419 – Єрко Андрій.
8. Фінансування
Витрати, пов’язані з проведенням змагань – за рахунок коштів управління
освіти Луцької міської ради. Витрати, пов’язані з участю спортсменів у
змаганнях – за рахунок організацій, що відряджають та залучених коштів.
9. Підготовка спортивних споруд
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1998р. №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально-відведених місць для проведення масових спортивних та культурновидовищних заходів»: підготовка спортивних споруд покладається на їх
власників, контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки
при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка створена відповідними
обласними та м. Києва державними адміністраціями, власник спортивної
споруди не менше, ніж за 4 год. до початку змагань повинен подати до робочої
комісії акт про її готовність до проведення змагань. Невиконання вимог,
передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних
обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність.
ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

