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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Кубка Донецької області зі спортивного орієнтування
(фінал), присвяченого Дню захисника України
1.ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Кубок Донецької області зі спортивного орієнтування (фінал), присвячений
Дню захисника України проводиться з метою:
- популяризації та розвитку спортивного орієнтування серед населення ;
- підвищення 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;
- відзначення в області Дня захисника України.
2. СТРОКИ І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться з 05 по 07 жовтня 2018 року у м. Святогірськ, лісовий
масив. День приїзду – 05 жовтня 2018 року.
Урочисте відкриття змагань – 05 жовтня о 10:00
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво підготовкою і проведенням змагань здійснює
департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації і Донецька обласна
«Федерація спортивного орієнтування Донбасу». Відповідальність за підготовку та
безпосереднє проведення змагань покладається на Головну суддівську колегію, яка
рекомендована Федерацією, і склад якої затверджується департаментом.
Склад Головної суддівської колегії: головний суддя змагань – суддя ІІ категорії
Іванько О.В., головний секретар змагань – суддя ІІ категорії Полубенцев О.В.
Оргкомітет, контактна особа – Іванько Олексій Володимирович (e-mail:
arinaivanko@gmail.com, тел.: 050-987-56-93).
4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі в змаганнях допускаються спортсмени чоловіки та жінки, які є
членами «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 лікарськофізкультурного диспансеру.

Склад команди: необмежений.
Вікові категорії:
- хлопці, дівчата (8-10 повних років);
- хлопці, дівчата (11-12 повних років);
- хлопці, дівчата (13-14 повних років);
- хлопці, дівчата (15-16 повних років);
- хлопці, дівчата (17-18 повних років);
- хлопці, дівчата (19-20 повних років, група еліти);
- чоловіки, жінки (20- 40 група ветеранів);
- хлопці дівчата, піший клас (новачки).
5. ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Кубок Донецької області зі спортивного орієнтування, присвячений Дню
захисника України за характером є особистими змаганнями.
Змагання проводяться згідно з діючими всеукраїнськими правилами зі
спортивного орієнтування, зі всіма змінами та доповненнями. Місця визначаються по
особистому заліку.
Представники команд несуть безпосередню відповідальність за поведінку
спортсменів, тренерів та вболівальників, що представляють організацію.
6. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
«05» жовтня 2018 року
08:00 – 10:00 - приїзд учасників, мандатна комісія;
10:00 – 11:00 - урочисте відкриття змагань;
11:00 – 16:00 - старт коротка дистанція;
«06» жовтня 2018 року
10:00 – 14:00 - старт класична дистанція;
«07» жовтня 2018 року
10:00 – 14:00 - старт спринтерська дистанція;
14:00 - підведення підсумків змагань.
Після закінчення змагань – нагородження переможців і призерів та 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 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів
фізичної культури і спорту», затвердженого спільним наказом Міністерства молоді та
спорту України і Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2017 № 5232/1746,
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2018 р. за №33/31485, з
обов’язковою присутністю кваліфікованого лікаря.

Забезпечення безпеки спортсменів при проведенні змагань покладається на
Головну суддівську колегію, затверджену департаментом.
За технічну підготовленість спортсменів відповідає представник команди, за
відповідність спортивному розряду відповідає керівник організації, який підписує
заявки та відряджає спортсменів на змагання.
8.УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОСТІ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ПРИЗЕРІВ
Спортсмени які посіли 1 – 3 місця нагороджуються грамотами та медалями
Донецької обласної федерації спортивного орієнтування Донбасу.
9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ
Витрати з організації і проведення Кубка Донецької області зі спортивного
орієнтування (фінал), присвячений Дню захисника України, а саме: харчування
суддів, ГСК - за рахунок департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,
нагородження спортсменів, а саме: грамоти, медалі - за рахунок Донецької обласної
«Федерації спортивного орієнтування Донбасу».
Витрати з 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 – Іваньку Олексію Володимировичу (e-mail: arinaivanko@gmail.com,
тел.: 050-987-56-93), не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку змагань.
Іменні заявки команди, свідоцтва про народження, довідки (заявки), завірені
лікарем та керівником закладу, що відряджають, подаються до мандатної комісії у
день приїзду команд.
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
ОРГКОМІТЕТ

