
       ЗАТВЕРДЖУЮ 

       Заступник директора ПОЦТКУМ 

       ___________ Г.В. Марюхно  

       13 жовтня 2017 року 

 

Порядок проведення  

21 Чемпіонату області зі спортивного орієнтування  

в залік 21 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 для участі у 

всеукраїнських змаганнях. 
 

2. Терміни та місце проведення 

2.1   21 Чемпіонат області зі спортивного   орієнтування  (далі – Чемпіонат), 

проводиться у період з 27 по 29 жовтня 2017 року в с. Головач Полтавського 

району на базі обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк». 

 

3. Керівництво змаганнями 

3.1. Загальне керівництво Чемпіонатом здійснює Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації.  

Безпосередня  організація  та  проведення Чемпіонату покладаються на 

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді  

 

4. Учасники змагань 
     4.1 До участі  у Чемпіонаті допускаються команди від загальноосвітніх, 

позашкільних, інтернатних, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації або збірні команди міст, районів області. 

      

     4.2 Змагання проводяться у двох вікових групах: 

- середня вікова група – юнаки та дівчата 2003-2007 років народження; 

- старша вікова група – юнаки та дівчата 1997-2002 років народження 

(допускаються молодші за віком учасники за наявності спеціального медичного 

допуску). 

Склад команди по кожній віковій групі – 10 осіб, в тому числі                    

8 спортсменів  (незалежно від статі), представник та тренер команди. 

      4.3 До програми змагань включені: 

- особисто-командні змагання у заданому напрямі (Ч, Ж – старша група,       

Ч, Ж – середня група).  

- командні змагання у 2-х етапних естафетах (Ч, Ж – старша група,          

Ч, Ж – середня група). Допускаються дівчата до складу команди хлопців.   

       4.4 Кількість команд для участі у змаганнях від території (району, міста, 

закладу) не обмежується. 

Змагання проводяться відповідно до Правил змагань зі спортивного 

орієнтування (редакція 2005 року). 
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5. Програма змагань 

 

27 жовтня (п’ятниця)  

10
00

-14
00

 – заїзд команд 

14
00

-16
00

 – робота мандатної комісії 

15
00

-16
30

 – модельні змагання 

16
00 –

 нарада представників команд, подання технічної заявки на естафету  

17
00

 – урочисте відкриття змагань 

18
00

 – вечеря  

 

28 жовтня (субота) 

08
00

 – сніданок 

10
00

 – старт особисто-командних змагань у заданому напрямі на середній 

дистанції 

15
00 –

 нарада представників команд,  

 

29 жовтня (неділя) 

08
00

 – сніданок 

10
00

 – старт командних змагань у 2-х етапних естафетах на короткій дистанції 

14
00

 – нагородження переможців та призерів змагань. Підведення підсумків, 

роз’їзд команд.     

 

6. Визначення результатів 

6.1 Індивідуальний результат учасника визначається за меншим часом 

проходження дистанції від моменту старту до фінішу. У залік команді 

зараховуються не більше 6 кращих особистих результатів в індивідуальних 

змаганнях;  

Залікові очки для індивідуальних змагань нараховуються за таблицею № 

8.1 додатка 8 Правил змагань: 

Таблиця 8.1 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33  11  1 

 

В естафеті – за меншим часом проходження дистанції відповідно двома 

учасниками послідовно. У залік команді зараховуються не більше 3 кращих 

результатів в естафетах. 

Залікові очки для 2-етапних естафетних команд нараховуються за 

таблицею:  

Таблиця 8.4 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 20 … 30 

Очки 90 84 80 76 72 70 68 66 64  42  22 

 

6.2 Місце команди у загальнокомандних змаганнях визначається за 

кращою сумою очок, яку набрали учасники команди у всіх видах програми.   
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У разі, якщо дві або більше команд наберуть однакову кількість очок, 

перевага надається команді, яка має більше послідовно І, ІІ і далі місць у видах 

програми змагань. 

7. Порядок та термін подачі заявок, необхідна документація 

 7.1  Попередні заявки на участь у Чемпіонаті надсилаються (обов’язково 

вказати кількість учасників змагань по групах, кількість естафетних команд 

Ч/Ж) на електрону адресу Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді: poltavatourcenter@gmail.com  до 18 жовтня 

2017 року. 

 Також просимо повідомити умови розміщення і харчування команди. 

7.2  До мандатної комісії подаються такі документи: 

- іменна заявка команди за встановленою формою, завірена органом 

управління освіти та печаткою медичного закладу (форма заявки  додається);  

          - наказ про відрядження команди на змагання; 

- паспорти учасників, яким на час відкриття Чемпіонату виповниться 16 

років (для учнів молодших 16 років – свідоцтва про народження); 

- учнівські квитки або довідки за 2017-2018 навчальний рік з місця 

навчання з фотографією, підписані директором навчального закладу та завірені 

печаткою навчального закладу, що перекриває фотографію на одну третину; 

- кваліфікаційні залікові книжки спортсменів; 

- страхові поліси від нещасних випадків на усіх учасників, дійсні на час 

проведення Чемпіонату (передбачити страховий захист під час занять спортом). 

 

8. Умови прийому та розміщення команд  
8.1 Команди прибувають в с. Головач Полтавського району на територію 

обласного дитячого оздоровчого центру «Маяк» 27 жовтня до 14 години. 

8.2 Розміщення учасників в польових умовах та корпусах (вартість 

проживання з особи за добу у корпусах – 30 гривень, у наметах –5 гривень).  

8.3 За попередньою письмовою заявкою є можливість організації 

централізованого харчування в їдальні (орієнтовна вартість 3-х разового 

харчування на добу – 70 гривень). 

 

9. Нагородження 

Команди переможці та призери в загальному заліку нагороджуються 

кубками та грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації.  

Переможці і призери в окремих видах програми змагань нагороджуються 

медалями і грамотами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. 

 

10. Фінансування 

 Усі витрати на участь у Чемпіонаті (проїзд, харчування, розташування 

учасників) – за рахунок організацій, що відряджають. 

mailto:turcenter@mail.ru
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Додаток 
 

ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь в 21 Чемпіонаті області зі спортивного орієнтування 

від команди ____________________________________________ 
(місто, район) 

 

№ Прізвище, ім’я 

Дата 

народ-

ження 

Звання 

розряд 
Регіон 

Назва 

ДЮСШ, 

клубу, 

ЗОШ 

Вид 

(номер) 

прог-

рами 

Вікова 

група 
Тренери 

Підпис 

лікаря та 

печатка  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

Василенко 

Василь 

20.05.

2003 

І Полтав-

ський  

р-н 

Кротен-

ківська 

ЗОШ 

С,Е
* 

 

Ч – 

стар-

ша 

Пуха А.В.  

2          

3          
 

Допущено до змагань _______________________________________ осіб 
 

Лікар ____________________  __________________________ 
       (прізвище, ініціали) 

М.П. медичного закладу 

 

Представник команди _______ ___________________________ 
        (прізвище, ініціали) 

 

Тренер  __________________  __________________________ 
             (прізвище, ініціали) 

 

 

Начальник органу управління освітою ______  _____________________ 
         (прізвище, ініціали) 

М.П. органу управління освітою     
 

 

 

* С – середня дистанція, Е – естафета  
 


