Положення
про ХІІІ Відкриту першість Святошинського району міста Києва
зі спортивного орієнтування
1. Мета та завдання:
Популяризація спортивного орієнтування серед широких верств населення, прищеплення
розуміння необхідності активного способу життя серед молоді. Виявлення найсильніших
спортсменів в кожній із вікових категорій.
2. Дата та місце проведення:
20 травня 2018 року в Святошинському лісопарковому господарстві.
3. Керівництво змаганнями:
Загальне керівництво здійснює управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в
місті Києві державної адміністрації. Безпосереднє керівництво проведенням змагань
покладається на головну суддівську колегію, затверджену Молодіжним туристичним клубом
Святошинського району м. Києва.
4. Учасники змагань:
У змаганнях приймають участь колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів, спортивних клубів, закладів фізкультури і спорту, тощо. Кількість учасників від
одного колективу необмежена. Переможці та призери змагань визначаються в наступних
вікових групах:
Ч Ж Н (новачки, незалежно від віку та статі), 10, 12, 14, 16,18, 21А, 21Е, 35, 50, 60, 70.
За рішенням головного судді змагань групи можуть бути об’єднані.
5. Програма змагань:
09-30-10-30 - мандатна комісія.
10-30-11-00 – відкриття змагань.
11-00 - початок старту на середніх дистанціях у заданому напрямку.
15-00 - підведення підсумків, нагородження, закриття змагань.
6. Нагородження:
Переможці та призери змагань у кожній із вікових груп, нагороджуються дипломами,
медалями.
7. Заявки:
Попередні іменні заявки надсилаються до 15-00 - 19.05.2018р. за адресою:
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1530(онлайн заявка).
Кожен учасник змагання добровільно бере участь у змаганні, визнаючи всі
ймовірні ризики для власного здоров’я під час і після його закінчення;

Кожен учасник змагання бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний
стан і здатність завершити обрану дистанцію змагання;

Організатор змагання не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження,
погіршення фізичного стану, які учасник змагання зазнав під час проведення
змагання;

Організатор змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного стану
учасника змагання після проведення змагання;

Учасники змагань повинні мати відповідне медичне страхування.
Подання іменної заявки на участь у змаганнях підтверджує згоду спортсмена з даними
умовами.
8. Фінансування:
Витрати на організацію та проведення ХІІІ Відкритої першості Святошинського району
м. Києва зі спортивного орієнтування проводяться за рахунок стартових внесків та
залучених коштів.


Стартові внески:
Діти до 18 років – 20 грн.
Студенти та пенсіонери – 30 грн.
Всі інші – 50 грн.

