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ПОЛОЖЕННЯ

про проведеЕнп чемпiошату Доrrецысоi оftlаgгi
зi спортпвного орiснтувпння (бiгом),
YII еrапу Кубку {онецькоi обmстi зi спортивного орiснтування
(фiнал),
присвячеших,щню Гiдностi та Свободш

1.мЕтл

r

злвдлння змлглнь

чемпiонат .щонецькоi областi зi споргквною орiенryмння
(бiгом), yII етап Кубrсу
,щонецькоi бластi зi споргивного орiснту"айн, (фiнагr) проводиться
з меюю:
_
попуJlярИзilrцi та розви"ку спорrrавно.о орiснryвання
серсд
населешUI;
, пiдвищення споргивноi майстерностi
оерл у"ЬнrН";
_ визначенtrя
найсильнiшшr спорсменiв;
- IФОП8rilЦИ ЗДОРОВОГО СПОСОбУ ЖПТЯ,
За.IryченRя молодi до iктивних занять споргом;
, пiдвищення якостi суддiвствата
рiвня aуддi"""*ого корпусу;
- вiдзначенltя в областi Дrrя Гйностi та Свободи.

2.TEPMIH

I

МIСЦЕ ПРОВЕДЕНЕЯ ЗМДГАНЬ

Змагання прводяться з 28 по 29 JIистоп&да 2020
лiсовий масив_
.Щень прпiзду 28 листопада 2020 року.
3.

рку

за адресою: с. Красне (Лиман),

ОРГАНIЗЛЦIЯ ТЛ КЕРIВППЦТВО IIРОВЕДЕЕВЯМ ЗМАГАЕЬ

Загальне керiвництВо пiдготовкою i проведенням змагань здiйснюсться
управлiнням
фiзичноI цУлъТУри Та спорГУ общеркадмiнiстраlrii (дагri - Управлiння) вiлЬкрлrп.r"*,
1rлрозлiлОм громадСькоi' оргаНiзацii кФед.рrri" .nbp""""o"o орiенryвання Украiни> у
Донецькiй областi (дшi - iDелерачiя).
вiдповiдальнiсть за пцготовку та безпосерпн€ проведенtи змагань поюIадастъся
на
Головну суллiвську колегiю, яка реком"rдомrri <Dедерацiею, i скltцд якоi
затвер.шrсусться
Управлiнням.
Ск.гrад Головноi суллiвськоi колегii:
головlшй суддя змlгань - суддя II категорii Галина Мирна,
головний секретар змагань * суддя I категорii Сергiй Маслов.
Оргкомiтец контактна особа - Мирний Олексшrлр Миколайович тел.: 095_304-03-34,
(e-mail: mi гпiу l 95 8@ьтпаil.соm).

i

4.учАснпки змдглнъ
До учасгi у змаганнях допускаютюя спорIсмени - пр€дставники мiсц рейонiв,
спортивних клубiв, дюсш, вiдомств .ЩонецькоI областi, якi маютъ
дозвiл дrr" rrчсri
змаганнж центраJIьних, мiсцевих та райокних лiкарнь (кругла печатм), лiмрькемедичниху
кабiнетiв спортивних органiзаuiй, обласного лiкарько-фiuсульryрного
дисп!lнсеру.
Склад команди: необмежсIrшй.

чrr,#il]týЁffi:ЬЪЪ*:'О,Ж10,

Ч12, ж!2,ч14, ж14, ч16, жlб, ч18, ж18, ч21,
ж21,

5.ЬРАКТЕР ЗМАГАНЪ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕНIUI
Чемпiонат [онецькоi областi
,.Щонецькоi облас{зi спортивно."
"о,.'i#;#",Й"Т'НflТ:Нullil#]',Jjl#1lКУбКУ
Змагання проводяться згiдно
, дiо*rr" все!'*раiЪськими прЕtвилtlпdи зi спортлtвного
орiентування, зi BciMa змiнами та доповненнями.
Мiсця визначаються за особистим залiком.
Представники комаЕд несуть безпосередню вiдповiдальнiсть
за, поведiнку спортсменiв,
TpeHepiB та вболiвальникiв, що представляють
органiзацiю.
6.

09:00
09:30

-

1 1:50
-

09:30
11

:50

прогрАмА провЕдЕннrI змАгАнь

- приБ!@ццli".
- мандатна комiсiя;

l2:00 - вiдкриття заходу;

12:00 - 15:00

- проведення змсгань.

10:50 - приiЪд уrасникiв; мандатна комiсiя;
9?,99 l l:00 - 14:00 - проведення змЕгань;
з 14:00 - пiдведення пiдсумкiв.
пiсля закiнчення змагань - нагородження переможцiв
i призерiв та закриття змагань.

7.

БЕЗПЕКА ТА ПIДГОТОВКА МIСЦЪ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЪ

Порядок пiдготовки спортивних споруд та дотримання
безпеки учасЕикiв пiд час
проведення змЕIгань проводиться вiдповiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB У*раЙ
18 грудня 1998 року Jф 2025 пПро порядок пiдготовки спортивних
"iд
споруд та iнших
спецiально вiдведених мiсць дJUI проведення масових спортивних
та культурно-видовищних

заходiв>.

Змагання проводяться з урЕ!хуванням вимог постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраЪи
ВiД22 ЛИПНЯ 2020 PoKY.J\' 641 КПРО ВСтановлення карантину та
запровадження посилених
ПРОТИеПiДеМiЧНИХ ЗаХОДiВ На ТеРИТОрii iз значни" .rоllrrр."т,ям
гостроi респiраторrrоi *uopob,
COVID-l9, СПРИЧИНеНОi KoPoHaBiPYcoM SARS-CoV-Z>
змiнал,rи),
постанови головного
1зl
,Щержавного санiтарного лiкаря УкраiЪи вiд 18.09.202d
року J\Ъ Ъ+ пПро затвердження
протиепiдемiчних заходiв в деяких закJIадах
фiзичноi *yn"Typ" та спорту на перiод
карантину у зв'язку з поширенням KopoнaBipycHoi хвороби сбvlр-tg>.
пiдготовка спортивних споруд поклада€ться на ik власникiв.
медичне забезпеченrrя змагань проводиться вiдповiдно до спiльного
накiву
^i
MiHicTepcTBa молодi_ та спорту Украiни
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд
|5,0,1 ,2020 м 60зllб08, зареестрованого в MiHicTepcTBi
юстицii'V*раiЙз 1 липня 202О р. за
м 731135014, з обов'язковою присугнiстю ква-пiфiкоuurо.о лiкаря.
Забезпечення безпеки спортсменiв при про"aд.rri змагань покладаеться
на Головну
суддiвську колегiю.
. За технiчну пiдготовленiсть спортсменiв вiдповiдае предстtlвник команди, за
СПОРТИВному розряду вiдповiдас керiвник органiзацii, який
пiдписуе заrIвки та
:lar::'r*cTb
вlдряджае спортсменiв на змагання.

8.УМОВИ ФIНАНСУВАННЯ ТА, МАТЕРIАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕНЦrI ЗАХОДУ
витрати

i

з

органiзацii проведення чемпiонату Донецькот областi зi спортивного
орiентування (бiгом), VII етапу Кубку Щонецькоi областi зi спортивного
орiентування
(фiпч), а сам9: харчування ГСК, суддiв - за
Управлiння.
рахунок
Нагородження переможцiв i призерiв (грамоти) зi pu*y"oK Управлiння.
-

Iншi витрати,.пов'язанi з проведенням змагань - за
рахунок ФелЬрачii.
Витрати по вiдрядженню учасникiв та TpeHepiB на змагання за
- рахунок органiзацiй,
що вiдрддlцають.

9.НАГОРОДЖЕННrI ПЕРЕМОЖЦIВ I ПРИЗЕРIВ
Спортсмени, якi посiли 1
Управлiння.
10.

_ 3 мiсця у

c.Boik категорiях, нагороджуються грtlпdотilми

ПОРЯДОК I СТРОКИ ПОДАНIIЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЪ

Попереднi зiUIвкИ на участь у змаганнях подtlються органiзатору змагань

Мирному Олександру Миколайовичу (e-mail: mirniy1.958@gmail.com тел.: 09З_з04-0З-З4)
на

сайт http://orientsumy.com.ualindex.php. до 21.00 - 18.t t.ZOiO
роrýr.
IMeHHi зuUIвки команди, свiдоцтва про народження, паспорти, cTpaxoBi полiси,
довiдки
(заявки), завiренi лiкарем, подilються до мандатноi koMicii
притзду
команд
д."u
початку
у
до
змагань.

ксерокопii докрtентiво що не завiренi належним чином, мандатною комiсiею не

розглядilються.
Представник команди несе всю повноту вi,llповiда_гlьностi за достовiрнiсть i справжнiсть
надЕlних до мандатноi KoMicii документiв. У випадку вiдсутностi вказаних
докрtентiв,
спортсмени до змЁгань не допускаються.

щане положення с офiцiйним викликом па змагання

ОРГКОNIIТЕТ

