ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА, ЕКСКУРСІЙ
І СПОРТУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
Ужгород

№

Про підготовку, організацію та
проведення зимового (відкритого)чемпіонату
Закарпатської області зі спортивного
орієнтування серед учнівської молоді
та залікових (відкритих) змагань
гуртківців з пішохідного туризму,
присвячених Дню Героїв Небесної
Сотні та Революції Гідності
Відповідно до Плану роботи Закарпатського центру туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді на 2019/2020 навчальний рік, з метою
подальшого розвитку спортивного орієнтування та пішохідного туризму, їх
популяризації на Закарпатті, широкого залучення дітей та учнівської молоді
до занять фізичною культурою та спортом, національно-патріотичного
виховання дітей та молоді, підготовки до захисту Вітчизни, підвищення рівня
спортивної майстерності гуртківців, відбору кандидатів до складу збірної
команди Закарпатської області для участі у Всеукраїнських змаганнях,
моніторингу якості роботи керівників гуртків ЗЦТКЕСУМ
НАКАЗУЮ:
1. Провести 22-23 лютого 2020 року в м. Ужгород зимовий (відкритий)
чемпіонат Закарпатської області зі спортивного орієнтування та ІІ етап
залікових (відкритих) змагань гуртківців з пішохідного туризму Кубок
ЗЦТКЕСУМ (дистанція „Особисто – командна смуга перешкод”), присвячених
Дню Героїв Небесної Сотні та Революції Гідності (далі – змагання).
2. Затвердити Примірні умови зимового чемпіонату Закарпатської області
зі спортивного орієнтування та примірні умови залікових змагань з пішохідного
туризму, присвячених Дню Героїв Небесної Сотні та Революції Гідності
(додаток 1).
3. Відповідальними за проведення призначити:
3.1.Зимового чемпіонату Закарпатської області зі спортивного
орієнтування та головним суддею змагань призначити завідувача оргмасового
відділу ЗЦТКЕСУМ Більце А.П.
3.2. Головним суддею змагань з пішохідного туризму призначити
методиста спортивного туризму Глебу Р.С.
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4.
Методисту Осипенко О.О. організувати роботу по розробці та
постановці туристсько-спортивних дистанцій відповідно до Умов змагань,
Правил змагань зі спортивного туризму та Настанов.
5. Завідувачам відділів Закарпатського центру туризму:
5.1. Організаційно-масового відділу (Більце А.П.):
5.1.1. Сформувати суддівські колегії та підібрати суддів змагань;
5.1.2.Підготувати
необхідне
спеціальне
туристсько-спортивне
спорядження та технічні прилади для забезпечення проведення змагань.
5.2. Методичного відділу (Осипенко О.В.):
5.2.1. Організувати роботу з методичного забезпечення проведення
змагань;
5.2.2. Організувати роботу секретаріату та інформаційної служби змагань;
5.2.3. Для виконання необхідних робіт залучити інструктора з туризму
Беля Ю.В.
6. Для участі у змаганнях сформувати команди з числа гуртківців
ЗЦТКЕСУМ (додаток 2).
7. До організації та суддівства змагань залучити працівників ЗЦТКЕСУМ
(додаток 3).
8. Для перевезення ГСК, суддів змагань, необхідного та спеціального
спортивного інвентарю надати вантажний автомобіль JAC д/н. АО 52 44 АХ.
9. Взяти до уваги, що участь дітей у змаганнях здійснюється лише за
письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють.
10. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та
під час змагань покласти на керівників гуртків, тренерів команд.
11. Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організацій, що
відряджають.
12. Витрати на проведення змагань, бензин для електрогенератора, друк
спортивних карт, заправка картриджу, харчування гуртківців, транспортні
послуги , проїзд гуртківців ЗЦТКЕСУМ та грамоти віднести за рахунок коштів
Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської
молоді згідно з кошторисом (додаток 4).
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора з навчально-виховної роботи Пецкович О.А.
Директор

Марина МОШАК
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Додаток 1
до наказу ЗЦТКЕСУМ
№_ _

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗИМОВОГО (ВІДКРИТОГО) ЧЕМПІОНАТУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ,
ПРИСВЯЧЕНОГО ДНЮ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ ТА РЕВОЛЮЦІЇ
ГІДНОСТІ
1. Мета та завдання
Це Примірне положення визначає порядок проведення зимового чемпіонату
Закарпатської області зі спортивного орієнтування, присвяченого Дню Героїв
Небесної Сотні та Революції Гідності (далі - Змагання)
проводиться з метою:
–
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, їх підготовки
до захисту Вітчизни;
– подальшого розвитку і популяризація спортивного орієнтування як
ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному
розвитку та виховані учнівської молоді області;
– визначення найсильніших учасників змагань в особистому заліку в
різних вікових категоріях;
– пропагування та популяризація видів спортивного орієнтування,
пропаганди здорового способу життя та активного відпочинку серед учнівської
молоді;
– визначення та відбір кандидатів до складу збірної області з видів
спортивного орієнтування в різних вікових категоріях.
2. Час та місце проведення
Змагання проводяться 22 лютого 2020 року в місті Ужгород.
3. Керівництво та організація
Загальне керівництво організацією змагань та безпосереднє проведення
змагань, їх підготовка, підбір головної суддівської колегії (ГСК) та суддів,
розробка і постановка дистанцій, забезпечення транспортом суддів змагань до
місця змагань покладається на Закарпатський центр туризму, краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді.
Змагання проводяться відповідно до плану роботи Закарпатського
центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді, та згідно з
Правилами змагань зі спортивного орієнтуваннята.
Головний суддя: Більце Андрій Петрович (суддя ІI категорії, м. Ужгород);
тел.. моб: 095 746 63 16.
4. Програма змагань:
22 лютого, субота
м. Ужгород , лісовий масив «Шахта»
10.00 – 10.50 – мандатна комісія для приїжджих команд на арені змагань (див.
бюлетень змагань);
11.00 – урочисте відкриття змагань – арена змагань;
11.30 – старт змагань на середніх дистанціях;
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14.00 – підбиття підсумків та нагородження призерів змагань;
16.00 – від’їзд учасників
5. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються збірні команди міст, районів і ОТГ
Закарпатської області, позашкільних освітніх закладів, клубів та спортсмени в
особистому заліку. Кількість команд від району/міста, ОТГ не обмежена.
Спортсмени змагаються у 7 вікових категоріях (окремо хлопці і дівчата):
Ч/Ж 10 ( юнаки та дівчата 2010 р.н. – та молодші ),
Ч/Ж 12 (юнаки та дівчата 2008 – 2009 р.н.),
Ч/Ж 14 (юнаки та дівчата 2006 – 2007р.н.),
Ч/Ж 16 (юнаки та дівчата 2004 – 2005 р.н.),
Ч/Ж 21 ( чоловіки та жінки 1983 – 2001 р.н.),
Ч/Ж 40-50 (чоловіки та жінки 1980 – 1970 р.н.),
Ч/Ж Ветерани ( чоловіки та жінки 1936 – 1971 р.н.).
Кількість спортсменів від команди у кожній віковій групі не обмежена.
6. Визначення результатів
Результат учасника у групі визначається згідно з Правилами змагань зі
спортивного орієнтування.
7. Нагородження
Спортсмени, які посіли 1 – 3 місця у кожній віковій групі, на кожній з
дистанцій нагороджуються грамотами Закарпатського центру туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді.
8. Порядок і терміни подання заявок і документів
Попередні іменні заявки на участь у змаганнях подаються до 20 лютого
2020 року на електронну пошту :fizrukato2016@gmail.com
Контактні телефони 03122-34145 або 0957466316, Більце Андрій
Петрович.
Мандатна комісія для учасників буде проводитись 22 лютого на арені
змагань з 10.00 до 10.50.
До мандатної комісії подається заявка з візою лікаря, засвідчена
відповідним органом управління освіти, молоді та спорту. Усі учасники
змагань повинні мати страховий поліс на період змагань.
9. Витрати на проведення змагань
Витрати на організацію та проведення змагань, забезпечення спеціальним
інвентарем, транспортні витрати, друк карт на кольоровому принтері,
транспортні витрати гуртківцям з-за меж м. Ужгорода віднести за рахунок
коштів Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді.
Витрати на відрядження на змагання (проїзд, харчування та проживання
учасників) проводяться за рахунок організацій, що відряджають.

Це Примірне положення є офіційним викликом на змагання!

