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ПОЛОЖЕННЯ
про Чемпіонат Запорізької області зі спортивного орієнтування
на середніх дистанціях

Мета та завдання
Чемпіонат Запорізької області зі спортивного орієнтування на середніх
дистанціях проводиться з метою:
● Впровадження фізичної культури та спорту в повсякденний побут;
● Підготовки збірної команди області та відборів спортсменів для
участі у міжнародних змаганнях «Таврійська весна» та Чемпіонаті
України зі спортивного орієнтування;
● Подальшої пропаганди та розвитку спортивного орієнтування.
1.

Керівництво по проведенню змагань
Безпосереднє керівництво здійснюється суддівською колегією в
складі:
Головний суддя: Овчаренко Оксана, тел 0677402704, email:
pani_oksana@bigmir.net
Начальник дистанції: Китайчук Олександр, тел. 0677999231, email:
yokozuna_mao@ukr.net
2.

3.

Програма змагань

17 лютого 2013 року
930 – 1030 Заїзд учасників, робота мандатної комісії
1100 1300 Змагання на середніх дистанціях
1330 Підведення підсумків та нагородження переможців змагань

Термін та місце проведення
Змагання проводяться 17 лютого 2013 року в м.Запоріжжі, Домаха,
плавні.
Координати місця старту:
Широта: 47°45′18.7″N (47.755194)
4.

Довгота: 35°10′28.59″E (35.174609)
Пішки – 3,2 км від зупинки транспорту «вул.Нагнибіди»
(Тролейб.№3,26, Маршрутні таксі 50,61,62,67,75,81,99).

Планується замовлення маршрутного таксі від магазину «Фуршет» біля
залізничного вокзалу «Запоріжжя1» до місця старту о 900 та назад о
1400. Попередня вартість – 10 грн до місця старту та назад. Заявки
на місця повинні надійти за телефоном або електронною поштою
головному судді змагань не пізніше 13 лютого 2013 року.
Карта нового району викреслена в 2012 році. Автор карти –
Роман Слободянюк.
Зразок місцевості:

5.

Учасники та умови проведення змагань

Учасники змагаються по групам за віковими категоріями: МЖ 12, 14,
18, 21, 40, 60, 70.
Попередні параметри дистанцій:
Вікова група
Довжина дистанції, км
Кількість КП
М21,
6,500
24
Ж21, М40, М18
5,200
20
Ж40, М60, М14, Ж18
4,500
15
Ж60, М12, Ж14, М70
3,200
12
Ж70, Ж12
2,500
8
На змаганнях використовується електронна відмітка. Аренда чипа –
безкоштовно. Штраф за загублений чип – 200 грн.
Діти віком до 12 років приймають участь у змаганнях безкоштовно за
умови попередньої заявки на сайті orient.zp.ua .
Школярі, студенти та пенсіонери  стартовий внесок 5 грн. Інші
учасники – стартовий внесок 15 грн.
6.

Нагородження

Нагородження призерів змагань – грамотами, та по групам МЖ21 –
призами.
7. Термін подачі заявок
Попередні заявки повинні надійти не пізніше 2200 15 лютого 2013
року. Заявку можна виконати в режимі онлайн на сайті orient.zp.ua або
за телефоном 0677402704 та електронною поштою:
pani_oksana@bigmir.net Овчаренко Оксані.
8.

Фінансування

Витрати на відрядження команд здійснюються за рахунок організацій,
що відряджають.

