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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення «Кубку Донецької області – 2018» 

зі спортивного орієнтування 

 

1 ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ 

«Кубок Донецької області » зі спортивного орієнтування (бігом) проводиться з метою: 

 популяризації і розвитку спортивного орієнтування; 

 підвищення спортивної майстерності учасників; 

 визначення найсильніших спортсменів та формування збірної команди Донецької області 

для участі у всеукраїнських змаганнях; 

 пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активних занять спортом; 

 підвищення якості суддівства та рівня суддівського корпусу 

2. СРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 
             Змагання проводяться протягом 2018 року відповідно до календарного плану 

фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів зі спортивного орієнтування на 2018 рік 

(додаток 1). 

Оргкомітет, контактна особа – Іванько Олексій Володимирович (E-mail   

Arina_Ivanko@mail.ru, тел.: 050-987-56-93). 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює управління з питань 

фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації і Донецька обласна «Федерація 

спортивного орієнтування Донбасу». Відповідальність за підготовку та безпосереднє 

проведення змагань покладається на Головну суддівську колегію кожного етапу змагань, яка 

рекомендована Федерацією, і склад якої затверджується управлінням.  

Інформація про склад Головної суддівської колегії повинна бути надана в бюлетені 

кожного етапу. 

 

4. УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ 

До участі в змаганнях допускаються спортсмени чоловіки та жінки, які є членами ГО 

«Федерації спортивного орієнтування Донбасу», представники міст, районів, спортивних клубів, 

ДЮСШ, СЮТ та відомств Донецької області, які мають  дозвіл для участі у змаганнях 

центральних, місцевих та районних лікарень (кругла печатка), лікарсько-медичних кабінетів 

спортивних організацій, обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. 

         Склад команди: не обмежений. 

         Вікові категорії: чоловіки та жінки – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 50 років. 

 

5. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  

         «Кубок Донецької області – 2018» зі спортивного орієнтування за характером є особисто – 

командними змаганнями.  

         Змагання проводяться  згідно з діючими всеукраїнськими правилами  зі спортивного 

орієнтування, зі всіма змінами та доповненнями. Місця визначаються по особистому заліку. 
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Представники команд несуть безпосередню відповідальність за поведінку спортсменів, 

тренерів та вболівальників, що представляють міста, райони, спорт клуби, ДЮСШ, СЮТ та 

відомств. 

 

6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ  

 «1» день змагань 

            09:00  приїзд учасників, мандатна комісія 

10:00 – 10:30  урочисте відкриття змагань 

10:30 – 11:00  початок стартів змагань 

13:00 – 13:30 попереднє затвердження  результатів 

14:00 – 15:00 нагородження 

15:30 – 16:00 роз’їзд 

«2» день змагань 

            09:00  приїзд учасників, мандатна комісія 

10:00 – 11:00  початок стартів змагань 

13:00 – 13:30 попереднє затвердження  результатів 

14:00 – 15:00 нагородження 

15:30 – 16:00 роз’їзд 

                       закриття змагань. 

 

7. БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів під час 

проведення змагань  проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 

грудня 1998 року № 2025 « Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально 

відведених місць для проведення масових спортивних та культурно – видовищних заходів». 

Підготовка спортивних споруд покладається на їх власників. 

  Медичне забезпечення  змагань проводиться відповідно до «Положення про медичне 

забезпечення спортивно-масових заходів», затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 28.10.2008 № 614, з обов’язковою присутністю кваліфікованого лікаря. 

Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань покладається на Головну 

суддівську колегію, затверджену управлінням. 

За технічну підготовленість спортсменів та відповідність спортивному розряду відповідає 

представник команди, особистий тренер спортсмена та керівник організації, який підписує 

заявки та відряджає спортсменів на змагання.  

 

8.УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА 

ПРИЗЕРІВ 

 

Переможці у особистому заліку визначаються окремо у кожній групі за найкращою сумою 

балів  в не більш як в …………… кращих етапах за наступним підрахунком: Очки в групах 

нараховуються згідно списків членів федерації, які оплатили ЧВ,  до першого  етапу КДО + 5 

додаткових очок. Наприклад: в  групі ЧВ оплатили 8 чол. +  5 очок, тоді на протязі сезону 1 місце  

отримує  14 балів, 2 – 13 балів, 3 – 12 балів і так далі, а зняті по 1 бал. 

Результат команди на кожному етапі визначається сумою залікових балів, що отримали 8 

кращих учасників команди,  але не більше   3 спортсменів  в кожній  віковій  групі. 

Загальний залік команд «Кубку Донецької області - 2018» визначається сумою балів, що 

отримали команди у …………. кращих етапах.  

Команда-переможець визначається найбільшою сумою балів. При рівності результатів 

перевага надається команді, яка має кращий результат на останньому етапі. 

Спортсмени та команди, які посіли 1 – 3 місця нагороджуються грамотами Донецької 

обласної «Федерації спортивного орієнтування Донбасу» 

 

9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УЧАСНИКІВ 



Витрати з організації і проведення «Кубку Донецької області – 2018» зі спортивного 

орієнтування, а саме: харчування спортсменів та суддів, нагородження переможців – за 

рахунок Донецької обласної «Федерації спортивного орієнтування Донбасу».  

Витрати за відрядження учасників та тренерів на змагання – за рахунок організацій, що 

відряджають. 

 

10. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ 

 

Попередні заявки на участь у змаганнях подаються організатору змагань – Іванько 

Олексію Володимировичу (е-mail  Arina_Ivanko@mail.ru, тел: 050-987-56-93) не пізніше ніж за 5 -   

днів до початку змагань. 

Іменні заявки команди, свідоцтва про народження, довідки (заявки), завірені лікарем, 

подаються до мандатної комісії у день приїзду команд  до початку зважування. 

Ксерокопій документів, що не завірені належним чином, мандатною комісією не 

розглядаються. 

Представник команди несе всю повноту відповідальності за достовірність і справжність 

наданих до мандатної комісії документів. У випадку відсутності вказаних документів, 

спортсмени до змагань не допускаються. 

 

 

Дане положення є офіційним викликом на змагання 

 

О Р Г К О М І Т Е Т 
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Додаток 

До положення про проведення 

змагань «КУБОК ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ – 2018» зі 

спортивного орієнтування 

 

Етапи змагань із спортивного орієнтування  

«КУБОК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ – 2018» 

 

Номер 

етапу 

Назва  заходу Організатор Дата 

проведення 

Термін Місце  

проведення 

I етап Відкритий  чемпіонат  Донецької  

області 

на  довгих  дистанціях 

ФСОД 17-18.03.18  Брусин 

II етап Відкритий чемпіонат Донецької 

області на коротких дистанціях 

ФСОД 7 – 8.04.18  Краматорск 

III 

етап 

Відкритий чемпіонат Донецької 

області на середніх дистанціях 

 14 –15.04.18  Торское 

ОЦТК 

IV 

етап 

Відкритий чемпіонат Донецької 

області на подовжених 

дистанціях 

ФСОД 18 – 

20.05.18 

 Дружковка 

V етап Відкритий чемпіонат Донецької 

області на класичних дистанціях 

ФСОД 9 – 10.06.18  Беленькое 

VI  Відкритий  чемпіонат  Донецької  

області  з  командного 

багатоборства 

ФСОД 3 – 5.08.18  Голубые 

озера 

Лиманский 

VII 

етап 

Відкритий чемпіонат Донецької 

області на дистанціях спрінт 

ФСОД 14 – 

16.09.18 

 Голубые 

озера 

Лиманский 

VIII 

етап 

Відкритий  чемпіонат  Донецької  

області  з  особистого 

багатоборства 

ФСОД    

IX 

етап 

Відкритий  чемпіонат  Донецької  

області  з  паркового 

орієнтування 

ФСОД    

X етап 

Фінал 

Кубок Донецької області (Фінал) ФСОД 5 – 7.10.18  Святогорск 

 Осінні старти  19-21.10.18  ОЦТК  

 5 Відкритий зимовий  чемпіонат 

Дон.обл  

ФСОД 24-25.02.18  Краматорск 

Лиман 

      

 


