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Начальник управління освіти 

_______________ Є.Є. Сидорова 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про ІІ Першість серед учнів загальноосвітніх шкіл міста Краматорська 

зі спортивного орієнтування 

 

1. Мета змагань. 

Змагання започатковано з метою популяризації і розвитку спортивного орієнтування, здорового 

способу життя серед учнівської молоді Краматорська; 

Підвищення рівня майстерності спортсменів і виявлення найсильніших серед них; 

активізація спортивно-туристської роботи в учбових закладах освіти м. Краматорська. 

2.Термін і місце проведення. 

Змагання проводяться 26.09 2015р. на території Краматорського регіонального ландшафтного 

парку (ділянка Малотаранівський ліс). Центр змагань ЗОШ №13 (сел. Малотаранівка). 

Час проведення 10.00-14.00 

Реєстрація 10.00-11.00 

Урочисте відкриття 11.00 

3.Керівництво змаганнями. 

Загальне керівництво змаганнями здійснює управління освіти Краматорської міської ради. 

Безпосереднє керівництво, підготовка та проведення змагань здійснюється Краматорським 

координаційним центром туризму. Головний суддя – Тарасенко С. В. тел.. 0508267164 

4.Учасники змагань. 

Склад команди – 8 чоловік ( незалежно від статі),мінімальна кількість 5 чоловік (для 

зарахування командних результатів). В особистому заліку можуть брати участь будь-яка 

кількість учасників. 

Групи Ч/Ж 10, 12, 14, 16, 18,21.                                                                                                                

 До участі у змаганнях допускаються спортсмени усіх розрядів, які мають відповідну 

підготовку та дозвіл лікаря. 

Відповідальність за збереження життя та здоров’я неповнолітніх спортсменів несуть керівники, 

призначені наказом закладу, що відряджає. 

5. Документація та умови допущення команд. 

До мандатної комісії змагань слід подати такі документи: 

- заявка на участь у змаганнях. 

№ ПІБ Рік 

народження 

стать клас Допуск 

лікаря 

      

 

Попередні заявки надсилаються у головну суддівську колегію змагань до 24.09.2015р. за 

електронною адресою yanasergeyt@mail.ru , або за т. 0508267164 (додаток № 1)  
Команда вважається учасницею змагань з моменту прийому документів мандатною комісією. Закінченням 

змагань вважається час вивішування підсумкового протоколу змагань. Участь команд без попередньої 

заявки, тільки у разі технічної можливості.  

6.Умови змагань. 

Змагання особисто-командні. 

7.Визначення переможців. 

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами  управління освіти Краматорської 

міської ради. У командному заліку підсумки підводяться за кількістю балів, що набрали 6 

кращих учасників команди . Участь керівника буде входити у результат команди. 

 

Суддівська колегія має право вносити зміни та доповнення до «Положення» при проведенні 

змагань у бік спрощення. 

Представники та учасники команд. Які допускають некоректну поведінку по відношенню до 

суддівської колегії, а також до інших команд,знімаються із змагань. 

Положення є офіційним запрошенням на змагання. 
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ІІ Першість серед учнів загальноосвітніх шкіл міста Краматорська 

зі спортивного орієнтування 
 

БЮЛЕТЕНЬ 1-2 

 
КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ:  

Телефон: 050-826-71-64         
ТЕРМІНИ ЗМАГАНЬ   26.09.2015 р. . 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  РЛП Краматорський (ділянка Малотаранівський ліс) 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ  ЗОШ№13  

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ  

26 вересня Субота 

10:00 - 11:00 – робота мандатної комісії (Центр змагань)  

11:00  - відкриття змагань. Бріфінг 

11:30 – старт. Орієнтування у заданому напрямку 

14:00 Церемонія нагородження. 

Змагання особисто-командні 

• Учасники змагань 

Групи у особистих  змаганнях: Ч/Ж 10 (2005р.н.та молодші.), Ч/Ж 12 (2003-2004 р. н.), Ч/Ж 14 (2001-

2002р. н.), Ч/Ж 16 (1999-2000 р. н.) Групи: Ч/Ж18 (1997-1998)Ч/Ж 21 (1996 та старше ) 

Визначення результатів. Згідно Положення. 

Програма змагань. Орієнтування у заданому напрямку (середня дистанція) 

Заявки  Попередні іменні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань не пізніше як за 2 дні до 

початку змагань до24.09.2015 р. 

Нагородження 
Переможці та призери особистих змагань нагороджуються грамотами  

ФІНАНСУВАННЯ Витрати, пов'язані з відрядженням команд - за рахунок організацій, що відряджають. 

ЗАЯВОЧНИЙ ВНЕСОК з одного учасника:  

При заявленні до 24.09.2015р.  

учасники груп Ч/Ж 10,12,14,16, 18,21 - 10грн  

буде використана відмітка - компостер 
Діти пільгової  категорії оплачують 50% (За наявністю підтверджуючого документа) 

Перебування на території РЛП Краматорський 5грн. 

Увага представників.  Заявлені, але не стартуючи (заздалегідь не попередивши головну суддівську колегію) 

спортсмени сплачують виготовлені карти у розмірі 3 гривень.  

КАРТИ     М1:10 000, Н =  2,5 м.,  польові роботи березень 2014 р. 

Автор карти: Пугач М. м.Суми  Карти надруковані на кольоровому струйному принтері, волого 

незахищені, у файлі. 

Легенди: тільки на карті  

Начальник дистанції: Тарасенко С. 

Параметри дистанції і місце старту будуть повідомлені додатково. 

Змагання відбудуться у будь-яку погоду  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 

 

 

Зразок заповнення заявки 

 

Попередня іменна заявка  

на участь у змаганнях серед учнів загальноосвітніх шкіл  м. Краматорська зі спортивного орієнтування  

(26 вересня 2015р.) 

 

Команда ______________________________  

 
№ П.І.  

 

Рік 

народж. 

Розряд Ч/Ж10 Ч/Ж 12 Ч/Ж 14 Ч/Ж 16 Ч/Ж 18 Ч/Ж 21 Примітка 

Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж  

1 Сорокин Сергій 1995 1           x   

2 Одинцов Олег 1997 2         x     

3 Муромова Анна 2001 б/р      x       пільга 

4 Стрельцов Ігор 2000 б/р       х       

5 Катрунова Інна 1996 2 ю.            х  

6 Ляскова Лідія 1999 б/р        x      

7 Іванов Семен 1997 3         x    особисто 

 

 

Тренер команди ___________________________________________________ 

 

 

Кожний учасник змагань повинен мати: компас, ручку або олівець,  планшет для карти 

(бажано), файл або поліетиленовий пакет для захисту карти від непогоди, 4 англійські 

булавки  для кріплення нагрудного номеру, достатню кількість одягу, взуття для тривалого 

перебування на місцевості. 

 


