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ПОЛОЖЕННЯ
про відкриту першість м. Чернівці, присвячену ВСЕСВІТНЬОМУ
ДНЮ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
http://worldorienteeringday.com/
1. Мета та завдання
Розвиток і популяризація спортивного орієнтування в Чернівцях та області та
інших регіонах України, як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту,
всебічного гармонійного розвитку особистості, сприяння формуванню здорового способу
життя;
підвищення спортивної майстерності, виявлення кращих спортсменів і команд для
участі у національних змаганнях;
обмін досвідом проведення змагань зі спортивного орієнтування.
2. Місце та термін проведення
Змагання проводяться 23 травня 2018 року. Місце проведення змагань –«Площа Святої
Марії» та житловий мікрорайон між вул.. Шкільна та Сагайдачного.
Місце старту –ЗОШ 14. Шукати за ссилкою:
http://mmaps.net/g18r48d294982c25d939863nks~48d29409c25d938635.html

3. Керівництво
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює управління з фізичної
культури і спорту Чернівецької міської ради та президія обласної Федерації спортивного
орієнтування, спорту та головна суддівська колегія, затверджена міськспортуправлінням.
Змагання проводяться відповідно до чинних Правил змагань зі спортивного орієнтування та
даного Положення.
4. Учасники змагань
У змаганнях приймають участь колективи фізкультури навчальних закладів та підприємств
Чернівецької області. Змагання проводяться у таких вікових групах:
Ч-10-12-14, Ж-10-12-14
Ч-16-18, Ж-16-18
Ч-20-45, Ж-20-45
Ч-50-60, Ж-50-60
5. Програма змагань
23 травня 2018 р. Старт змагань -16.00 . ЗОШ 14.
6. Визначення результатів
Результати визначаються згідно Правил змагань. Призери по всіх вікових групах
визначаються за часом подолання дистанції.
7. Нагородження
Переможці та призери нагороджуються дипломами міськспортуправління та сувенірами ( при
наявності спонсорської підтримки).
8. Документація та терміни її подання
Підтвердження про участь у змаганнях (кількість учасників по вікових групах) подаються на
адресу
міськспортуправління, 58000, вул.. Шептицького 23, або електронною поштою
<tumak.ivan@i.ua> до 21 травня 2018 року.
Технічна заявка, оформлена згідно Правил змагань (завірена організацією, що відряджає та
лікарем), подається у мандатну комісію в день змагань за годину до старту на місті проведення
змагань.
9. Фінансування
Витрати, пов`язані з проведенням змагань – за рахунок коштів міськспортуправління.
Витрати, пов`язані з участю команд у змаганнях – за рахунок організацій, що відряджають.
Витрати по друку карт за рахунок відряджуючих організацій
ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИЙ ВИКЛИК НА ЗМАГАННЯ

