Положення

Вiдкритий
Особисто- командний чемпіонат Дніпропетровської області
зі спортивного орієнтування
28-30 травня 2021 року.
С. Шульгiвка
Мета та завдання.
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного орієнтування в області, виявлення найсильніших
команд та спортсменів, підготовки для участі у Всеукраїнських змаганнях.
Керівництво змаганнями.
Керівництво змаганнями здійснює управління молоді і спорту облдержадміністрації та обласна федерація
спортивного орієнтування .
Головна суддівська колегія:
Гол.суддя :
Фiльченко М.М. 0675657121 09995521616
1 кат.
Гол.секретар :
Карпенко С.В.
Н.К.
Нач.дистанції:
Лаукерт А.
2 кат.
Учасники змагань.
У змаганнях чемпіонатів області беруть участь команди спортивних клубів, колективів фізкультури, ДЮСШ, , міст
Дніпропетровської області. Кількість команд від клубу, міста , ДЮСШ або колективу не обмежена , склад команди: до 15
учасників, 2 тренера, 1 представник.
Спортсмени з інших областей приймають участь у обласних змаганнях на загальних умовах.
Комплектування естафетних команд – по клубах та колективах. Команди, скомплектовані із спортсменів різних
клубів та колективів, змагаються поза конкурсом.

Вікові групи: Ч/Ж : Н,12, 14, 16,18,20, 21,YACHT, 21А, 40,50, 60,70,75,80.
Класи у 3-х етапних естафетах :
А
(м/ж-16-18-20-21),
В
(м/ж 40-50),
С
( м/ж 12-14, 60-70-75)
Загальні положення визначення результатів.
Переможці у особистому заліку та естафетах визначаються окремо у кожному класі на кожній дистанції.
Команди-переможниці у загально-командному заліку визначаються сумою очок ,набраних учасниками
команди в усіх видах програми.
Очки нараховуються згідно формули підрахунку очок.
До заліку команди :
• до 12 кращих особистих результатів в індивідуальних змагань у всіх вікових групах.
• до 4 кращих результатів в естафетах у всіх вікових групах ,
У разі однакової кількості очок у двох чи більше команд перевага надається команді, яка має більше послідовно І,
ІІ і далі місць у класах Ч/Ж 21.
Бажаючi можуть прийняти участь у головному призi змагань

1 тиждень вiдпочинку на яхтi (Туреччина, Грецiя, Хорватiя) по залiку 3 дистанцiй.
Нагородження.

Переможці по гр. Ч /Ж YACHT нагороджуються 1 тиждень вiдпочинку на яхтi
(Туреччина, Грецiя, Хорватiя) по залiку 3 дистанцiй.
Переможці iнших груп та призери по гр. YACHT - прогулянка на яхтi по р.
Днiпро
Призери iнших груп прогулянка на байдарцi чи САПi по р. Днiпро
Заявки.
Попередні іменні заявки учасників по класах та кількість естафетних команд по групах повинні
бути у організатора змагань не пізніше 22.05.21 . Он-лайн заявка. Організаційні витрати -45гр. за кожен старт.
Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної
культури та спорту та завірені медичною установою або спортивним диспансером, паспорти або свідоцтва про
народження, кваліфікаційні книжки спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії.
Програма змагань.
29.05.12 Середня дистанція. Старт об 11-00
Середня
Старт об 21-30
30.05.21 Коротка (гандикап)
Старт об 08-00
Естафети.
Старт об 10-00

Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки учасників та глядачів під час проведення змагань
проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки
спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних
заходів», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 р. № 58 «Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення
спортивних змагань на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Інформація о дистанціях буде надана додатково.
Це положення є офіційним викликом на змагання
Спонсори змагань

Вiктор та Леонiд Харчевський
Микола та Свiтлана Фiльченко

SUP Station Dnipro
Володимир Чабан
Володимир Мясоед

Максим Коваленко

