
в залік 24 обласної туристської Спартакіади учнівської
та студентської молоді Полтавщини

1. Мета змагань
1.1. Популяризація спортивного орієнтування в області, підвищення 

спортивної майстерності учнівської молоді з орієнтування на місцевості, 
виявлення найсильніших спортсменів і команд Полтавщини.

2. Терміни та місце проведення
2.1. 22 відкритий Чемпіонат області зі спортивного орієнтування (далі- 

Чемпіонат), проводиться 03 жовтня 2020 року в с. Красногорівка 
Білоцерківської об’єднаної територіальної громади, Великобагачанського 
району. Місце старту змагань, буде повідомлено додатково.

3. Керівництво змаганнями
3.1. Загальне керівництво Чемпіонатом здійснюється Департаментом 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.
3.2. Безпосередня відповідальність за підготовку та проведення змагань 

покладається на Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 
національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 
молоді Полтавської обласної ради» (далі КЗ ПОЦНПВТКУМПОР), головну 
суддівську колегію (ГСК) та організаційний комітет, склад яких затверджується 
наказом КЗ ПОЦНПВТКУМПОР.

4. Учасники змагань
4.1. До участі у Чемпіонаті допускаються команди від закладів середньої 

освіти, закладів позашкільної освіти, закладів освіти обласного 
підпорядкування, професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої 
освіти або збірні команди міст, районів та сільських, селищних, міських рад 
об’єднаних територіальних громад.

4.2. Змагання проводяться у двох вікових групах:
- середня вікова група - юнаки та дівчата не старші 2006 року народження 

(учасники змагань в залежності від віку та статі поділяються на групи МЖ-10 
(2010 р.н. та молодші); МЖ-12 (2009-2008 р.н); МЖ-14(2007-2006 р.н.).

- старша вікова група - юнаки та дівчата 2000-2005 років народження 
(учасники змагань в залежності від віку та статі поділяються на групи МЖ-16 
(2005-2004 р.н.); МЖ-18 (2003-2002 р.н); МЖ-20(2001-2000 р.н.).

Склад команди у кожній віковій групі - 10 осіб, в тому числі 8 
спортсменів (незалежно від статі), представник та тренер команди.

4.3. До програми змагань включені:
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- особисто-командні змагання за вибором. Змагання проводяться 
відповідно до: пп. II. 10.1.1. (варіанті), II. 10.1.2. Правил змагань зі спортивного 
орієнтування (редакція 2016 р.).

4.4. Кількість команд для участі у змаганнях від території не 
обмежується.

Змагання проводяться відповідно до Правил змагань зі спортивного 
орієнтування (редакція 2016 року).

5. Програма змагань

03 жовтня (субота) 
09.00-10.30 - заїзд команд, робота мандатної комісії 
11.00 - старт особисто-командних змагань за вибором 
15.00 - підведення підсумків, роз’їзд команд.

6. Визначення результатів
6.1. Індивідуальний результат учасника визначається за меншим часом 

проходження дистанції від моменту старту до фінішу.
6.2. Учасники в яких не буде відмітки всіх залікових КП, посідають 

місця після учасників, які повністю подолали дистанцію в залежності від 
кількості КП та часу подолання дистанції.

6.3. У залік команді зараховуються не більше 6 кращих особистих 
результатів;

6.4. Залікові очки для індивідуальних змагань нараховуються за таблицею 
№ 16.1 додатка 16 Правил змагань:

Таблиця 16.1
Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 • • • зо ... 40
Очки 45 42 40 38 36 35 34 33 11 1

Усі учасники команди, які посіли місця не нижче останнього, яке дає 
залік, але не ввійшли до залікової “п”-ки, можуть давати команді по 1 очку

6.5. Місце команди у командних змаганнях визначається за кращою 
сумою очок, яку набрали залікові учасники команди.

У разі, якщо дві або більше команд наберуть однакову кількість очок, 
перевага надається команді, яка має більше послідовно I, II і далі місць.

7. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація
7.1. Попередня реєстрація на участь у змаганнях до 21 вересня 2020 року 

включно за посиланням: https://forms.gle/Ga4NmbapNYPjghdi6
За консультаціями з питань реєстрації звертатися за м.т. - 066-9079767, 

096-1242414 Ярошенко Юлія.
7.2. Технічні заявки на участь у Чемпіонаті подаються до 01 жовтня 2020 

року до 15.00 годин на сайті: http://orientsumy.com.ua/index.php
Важливо: для введення чи редагування заявок потрібно зареєструватися! 

Алгоритм дій під час заявки на змагання зазначений на сайті у колонці 
інформації справа.

https://forms.gle/Ga4NmbapNYPjghdi6
http://orientsumy.com.ua/index.php
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7.3. Уразі відсутності попередньої та технічної заявок, команди до 
змагань не допускаються.

7.4. Додаткову інформацію щодо дистанцій змагань можна отримати за 
стільниковими телефонами: 095-1843689, 068-7369667 (Криворучко Анатолій 
Вікторович, головний суддя змагань).

7.5. Під час проходження мандатної комісії команди подають документи:
- іменну заявку команди, завірену керівником органу управління 

освітою, директором закладу освіти та лікувальним закладом; (Дані про 
учасників змагань (Прізвище, Ім’я, по батькові, повна дата народження, розряд) 
тільки у друкованому вигляді. Підпис та печатка лікаря про допуск учасника до 
змагань. На іменній заявці обов’язково повинна бути печатка лікувального 
закладу, на обліку якого знаходяться учасники команди);

- наказ про направлення команди та призначення представника команди 
та тренера, які відповідають за життя та здоров’я учасників;

- документи, що посвідчують особу учасників (паспорт громадянина 
України, паспорт громадянина України у формі картки, паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон, учасники, яким не виповнилося 14 років - 
свідоцтво про народження);

- кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про 
присвоєння спортивного розряду;

- страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддів від 
команди, дійсні на час проведення змагань. Умови страхування повинні 
передбачати страхові виплати в разі настання нещасних випадків під час занять 
спортом, участі в змаганнях.

8. Нагородження
8.1. Команди переможці та призери в командному заліку нагороджуються 

кубками та грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації.

8.2. Тренери команд, що посіли 1-3 місця у командному заліку, 
нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

8.3. Учасники переможці і призери змагань в особистому заліку 
нагороджуються медалями і грамотами Комунального закладу «Полтавський 
обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 
учнівської молоді Полтавської обласної ради».

9. Фінансування
9.1. Витрати на організацію та проведення Чемпіонату, відрядження 

членів організаційного комітету та суддівської колегії здійснюються за рахунок 
Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно- 
патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 
Полтавської обласної ради».

9.2. Відшкодування витрат на участь у змаганнях здійснюється стороною, 
що відряджає.


