
Положення про змагання по спортивному орієнтуванню 

«Козакова Дача - 2016» (м. Жовті Води) 

1. Цілі та завдання 

1.1. Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного орієнтування 

у м. Жовті Води. 

 

2. Мета змагань 

2.1. Пропаганда спортивного орієнтування в м. Жовті Води. 

2.2. Залучення та виявлення нових здібних до орієнтування учасників змагань. 

2.3. Вдосконалення спортивної майстерності. 

2.4. Пропаганда активного та здорового образу життя. 

 

3. Час і місце проведення 

3.1. Змагання проводяться в 23 квітня 2016 року (субота). 

3.2. Місце проведення змагань – північна частина м. Жовті Води (Козакова Дача), 

місце старту – район Козакової Дачі (див. Бюлетень №1). 

3.3. Схему під’їзду до місця змагань, місце старту та розклад руху міських маршруток 

дивитися в Бюлетені №1. 

 

4. Керівництво змаганнями 

4.1. Головний суддя змагань – Демиденко О.В., начальник дистанції  – Даценко І.М., 

головний секретар – Остапенко С.В. 

 

5. Участь і правила проведення змагань 

5.1. До змагань допускаються будь-які учасники не залежно від спортивної 

кваліфікації. 

5.2. Мінімальний вік учасників 8 років. 

5.3. Змагання проводяться з використанням електронної відмітки IButtonSport. 

5.4. Стартовий внесок для кожного з учасників платний: 

 Для груп ЧЖ8, ЧЖ12 і ЧЖ51 – 15 грн. 

 Для інших груп – 20 грн. 

Для приїжджих учасників з інших міст надається знижка у розмірі 10 грн. 

Додатково сплачується оренда чіпу у розмірі 10 грн. 

Гроші, отримані від стартових внесків, йдуть на покриття витрат оренди електронної 

відмітки, виготовлення друкованих карт і рекламної продукції змагань. 



5.5. Учасник змагань, який отримав електронний чіп, несе повну відповідальність за 

його збереженість на період участі в змаганнях. У випадку його псування або 

втрати учасник зобов’язаний сплатити повну вартість електронного чіпу в 

розмірі 500 грн. 

5.6. Правила поводження з електронною відміткою IButtonSport будуть оголошені на 

передстартовому брифінгу безпосередньо перед стартом змагань. 

5.7. Після проходження дистанції кожен учасник зобов’язаний здати електронний 

чіп судейській бригаді. 

5.8. Учасники, які будуть помічені у псуванні електронної відмітки або у зриві роботи 

судейської колегії, у подальшому будуть відсторонені від участі в наступних 

міських змаганнях зі спортивного орієнтування. 

5.9. Після закриття КП «Фініш» і оголошення попередніх результатів протягом 30 

хвилин учасник, який не згодний із попередніми результатами змагань, може 

подати письмовий протест до судейської колегії. 

5.10. Подача протесту є безкоштовною. 

5.11. Після розглядання всіх поданих протестів, або по закінченню 30 хвилин після 

оголошення попередніх результатів, протягом години оголошуються остаточні 

результати змагань. 

5.12. Протести, що подані в інші строки, не розглядаються. 

5.13. Фінансування приїжджих команд і учасників змагань здійснюється за рахунок 

організацій, що їх фінансують. 

 

6. Правила проведення змагань 

6.1. Змагання проводяться у особистій першості. 

6.2. Порядок проходження дистанції – у заданому напрямку. 

6.3. Старт роздільний – через 1 хвилину групами по 2-3 учасники. Контрольний час 

для всіх учасників 2 години. 

6.4. Для проходження дистанції кожному учаснику необхідно взяти всі КП своєї 

дистанції. 

6.5. Реєстрація учасників проводиться на сайті www.vostok-club.dp.ua, за 

попередніми заявками на e-mail shulbertinho@gmail.com, або за телефоном 

066-145-68-05, і є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ. В заявці необхідно зазначити: прізвище 

та ім’я учасника, рік народження, колектив (клуб), прізвище та ім’я 

представника команди, спортивний розряд, вікову групу (ЧЖ8, ЧЖ12, ЧЖ16, 

ЧЖ35, ЧЖ41, ЧЖ51), номер чіпу IButtonSport (або примітка «оренда»). 

6.6. Учасник, який не пройшов попередню реєстрацію, буде допущений до змагань 

лише за умови наявності карти його вікової групи. 



6.7. Більш детальну інформацію про деталі проведення змагань учасники отримають 

на передстартовому брифінгу. 

 

7. Вікові групи 

7.1. Змагання проводяться в наступних вікових групах: 

Група Віковий діапазон 

ЧЖ8 8-11 

ЧЖ12 12-15 

ЧЖ16 16-35 

ЧЖ36 36-40 

ЧЖ41 41-50 

ЧЖ51 51 і старші 

 

8. Порядок проведення змагань 

8.1. Реєстрація учасників проводиться на місці проведення змагань, неподалік від 

старту. 
8.2. 0900 -1000 — реєстрація учасників; 

8.3. 1000 -1030 — відкриття змагань, передстартовий брифінг; 

8.4. 1100 — старт учасників, відкриття КП «Старт»; 

8.5. 1300— закриття КП «Фініш»; 

8.6. 1300-1330 — оголошення попередніх результатів; 

8.7. 1330-1400 — подача протестів; 

8.8. 1400-1430 — оголошення остаточних результатів змагань; 

8.9. 1430-1500 — нагородження переможців, закриття змагань. 

 

9. Нагородження учасників 

9.1. Нагородження проводиться для всіх вікових груп. Перші місця у кожній віковій 

групі нагороджуються грошовими призами, другі і треті – почесними грамотами. 

 

Додаток – Бюлетень №1 

 

 

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ 

 


