
П О Л О Ж Е Н Н Я 
Про V Чемпіонат Запорізької області зі спортивного орієнтування 

серед учнівської та студентської молоді 
«Азимут - 2011» 

1. Мета та завдання змагань 
- перевірка та підвищення рівня майстерності учасників змагань зі 

спортивного орієнтування; 
- виявлення обдарованої молоді, створення умов для 'її розвитку, фі-

зичного і духовного самовдосконалення; 
- виконання спортивних розрядів зі спортивного орієнтування; 
- формування патріотичної особистості, здатної виконувати військо-

во-прикладні завдання. 

2. Місце та час проведення змагань 
2.1. Змагання проводяться 17-18 вересня 2011 року на о. Хортиця в ра-

йоні залізничної станції «Запорізька Січ». 
2.2. Командам потрібно прибути на місце проведення змагань 17 вере-

30 сня 2011 року до 8 . 

3. Керівництво змаганням 
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням V Чемпіонату 

Запорізької області зі спортивного орієнтування серед учнівської та студе-
нтської молоді «Азимут-2011» здійснює КЗ «Запорізький обласний центр 
туризму і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР (КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР). 

3.2. Відповідальність за безпосереднє проведення змагань покладаєть-
ся на головну суддівську колегію, затверджену КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 

4. Учасники змагань 
4.1. До участі в змаганнях допускаються учні загальноосвітніх та по-

зашкільних навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчаль-
них закладів всіх рівнів акредитації, які мають навички спортивного орієн-
тування. 

Кількість учасників від закладів не обмежена. 
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4.2. Учасники змагань поділяються на групи (ЧЖ - осіби та жінки): 
ЧЖ-10 2001 року народження та молодші; 
ЧЖ-12 1999-2000 років народження; 
ЧЖ-14 1997-1998 років народження; 
ЧЖ-16 1995-1996 років народження; 
ЧЖ-18 1993-1994 років народження; 
ЧЖ-21 1989-1992 років народження. 
4.3. Кожен колектив повинен мати представника і одного суддю, віком 

не молодше 18 років. 
4.4. Учасники змагань повинні мати особисте спорядження, необхідне 

для проходження дистанцій: компас, годинник тощо. 

5. Програма змагань 
5.1. Змагання проводяться відповідно до Правил змагань зі спортивно-

го орієнтування, затверджених Федерацією спортивного орієнтування 
України 01.01.2006 р. 

5.2. Змагання в заданому напрямі проводяться на трьох дистанціях: 
- дистанція А - до 7 км, до 17-ти КП; 
- дистанція В - до 5 км, 9-14 КП; 
- дистанція С - до 4 км, 7-11 КП. 
Повна інформація про довжину дистанцій та кількість контрольних 

пунктів (КП) оголошується перед стартом. 
5.3. Учасники стартують на дистанціях відповідно до своїх груп: 
- дистанція А - групи Ч 18, Ч 21, Ж 18, Ж 21; 
- дистанція В - групи Ч 14, Ч 16, Ж 14, Ж 16; 
- дистанція С - групи Ч 10, Ч 12, Ж 10, Ж 12; 
Учасники змагань, що стартують на дистанціях, які не відповідають їх 

групам, змагаються поза конкурсом. 
5.4. Послідовність виходу учасників на старт згідно стартових хвилин. 
5.5. Програма змагань: 

16-17.09 Заїзд та розміщення іногородніх учасників на т\б «Дніп-
рянка» (за попередніми заявками) 
(тел. 066 41 79 172 - Шабатюк Анатолій В'ячеславович, 
завідувач базою) за адресою м. Запоріжжя, 
вул. Олександра Невського, 85а, тел. (0612) 35 18 12 
Робота мандатної комісії 
Нарада представників команд і головної суддівської ко-
легії 
Урочисте відкриття змагань 
Старт кваліфікаційних змагань - особисті змагання у за-
даному напряму 
Нарада представників команд і головної суддівської ко-
легії 

17.09 830-1015 
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1000 Старт фіналу «А» - особисті змагання у заданому напря-
мку (власне Чемпіонат) 

1100 Старт фіналу «В» - особисті змагання за вибором (за-
охочувальний забіг) 

1400 Нагородження переможців, урочисте закриття змагань. 
Роз'їзд учасників. 

6. Документація та терміни її подання 
6.1. Попередня заявка за формою додатку 1 на участь у змаганнях ко-

манд певних груп надсилати до 09 вересня 2011 року на адресу 
КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 
46а, тел./факс (061) 224 02 71, е-таіі: іпґо_ІигсепІег@шаі1.ги. 

6 .2. Команди, які у зазначений термін не надали попередню заявку, 
до участі у змаганнях не допускаються. 

6.3. Іменні заявки на участь команд у змаганнях за формою додатку 2, 
завірені підписом та печаткою начальника рай(міськ)ВО, або директора 
навчального закладу (позашкільного, професійно-технічного), а також пе-
чаткою лікувального закладу, подаються в мандатну комісію у день заїз-
ду. . . . . 

Разом з іменною заявкою керівникам команд потрібно подати такі до-
кументи: 

- кваліфікаційні книжки спортсменів бо інший документ з фотогра-
фією (паспорт, учнівський квиток тощо), що засвідчує особу учас-
ника, завірений підписом відповідальної особи і печаткою, що пе-
рекриває фотографію не менше ніж на третину; 

- страхові поліси від нещасних випадків на всіх учасників, дійсні на 
час проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати 
страховий захист від нещасних випадків, які сталися під час занять 
спортом; 

- медичні книжки (копії, завірені печаткою керівника закладу) керів-
ників команд; 

- наказ закладу щодо участі команди в змаганнях, в якому зазначено 
про проведення інструктажів з техніки безпеки учасників змагань 
(для команд КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР - журнал реєстрації інструктажів 
із гуртківцями з техніки безпеки). 

6.4. Команда, яка не надала в повному обсязі вище названі докумен-
ти, до участі в змаганнях не допускається. 

7. Умови прийому та розміщення команд 
7.1. Проживання іногородніх учасників на т/б «Дніпрянка» відповідно 

до прейскуранту та за попередніми заявками до 01.09.2011 р. (Шабатюк 
Анатолій В'ячеславович, директор бази - тел. 066 417 91 72) за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Олександра Невського, 85 а, тел. (0612) 35 18 12. 

95 



7.2. Проживання гуртківців КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР на турбазі «Дніпрян-
ка» безкоштовне виключно на підставі попередніх заявок. 

8. Умови проведення змагань 
8.1. Особливості змагань. Особисті змагання у заданому напрямку - це 

проходження дистанцій з орієнтування, на якій учасник повинен пересува-
тись від КП до КП, дотримуватись виключно порядку проходження КП, 
зазначеному на карті. 

Учасник може бути дискваліфікованим у разі: 
- зміни порядку проходження дистанції; 
- відсутності відмітки принаймні одного КП або нечіткої відмітки, яка 

не дозволяє точно встановити факт проходження дистанції; 
- перевищення контрольного часу; 
- якщо учасник подолав дистанцію або частину дистанції в супроводі 

керівника або іншої сторонньої особи; 
- якщо учасник не з'явився на фініш; 
- якщо учасник систематично заважає роботі суддівської колегії; 
- інших порушень Правил проведення змагань зі спортивного орієнту-

вання, спортивної етики або Положення. 
У кваліфікаційних змаганнях (перший день) проводиться відбір для 

участі в особистому Чемпіонаті області - фіналі А. До фіналу «А» допус-
каються учасники, які програли в кваліфікаційних змаганнях переможцю 
своєї групи не більше 45 хв. Інші учасники стартують у фіналі «В» через 
15 хв. після старту ост нього учасника фіналу «А» (тільки ті, хто пройшов 
мандатну комісію). 

8.2. Карта і місцевість: Карта кольорова (автор: Слободенюк Р.Г., ма-
сштаб 1:10 000, перетин рельєфу - 3 метри, рік видання - 2004). На карті не 
показані ділянки горілого лісу, а також нові стежки. Для захисту карти від 
атмосферної вологи мати при собі файли. Місцевість закрита лісом на 85 
%. Ліс хвойний та листяний, середнього та легкого проходження. Ґрунт 
піщаний, задернований. Небезпечні місця: скальні обриви на заході та шосе 
з інтенсивним рухом транспорту. 

Обмеження району змагань: на півночі та заході - річка Дніпро, на 
півдні - селище, на сході - залізниця та шосе з інтенсивним рухом транс-
порту. 

Змагання проходять за картою «Лісництво», тренування за якою забо-
роняється проводити з 07.09.2011 р. 

8.3. Форма одягу. Учасники повинні мати змінний одяг і взуття, запа-
сні шкарпетки, головний убір, годинник, компас. 

8.4. Порядок старту: Учасники заповнюють картку друкованими літе-
рами, за формою Додатку 3 та підходять до першої лінії стартового кори-
дору за викликом судді згідно своїх стартових хвилин. Через хвилину вони 
переходять на другу лінію стартового коридору, де отримують карту з дис-
танцією (за 1 хвилину до старту). Потім переходять на третю лінію кори-
дору, надають свою картку судді та за його командою стартують. 
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Увага! Всі учасники, навіть ті, що зійшли з дистанції, повинні пройти 
фініш та здати картку і картку судді фінішу. Після закінчення змагань 
представник може забрати карту учасників. 

8.5. Увага представникам та учасникам! Для участі в змаганнях по-
трібно: 

1) чітко, розбірливо заповнити технічну заявку; 
2) після оформлення технічної заявки пройти мандатну комісію і 

отримати допуск на участь у змаганнях; 
3) після проходження мандатної комісії одержати особисту картку 

учасника та стартову хвилину; 
4) чітко, розбірливо заповнити картку за зразком (див. додаток 3): прі-

звище, ім'я, рік народження учасника, група, дистанція, розряд, команда, 
район (місто), прізвище керівника. Відривний талон заповнюється 
обов'язково. 

Вся документація заповнюється кульковою ручкою. 
Неправильно заповнені карти суддівською колегією не розгляда-

ються. 

9. Підведення підсумків 
9.1. За підсумками кваліфікаційних змагань учасники розподіляються 

на фінал «А» та фінал «В». До фіналу «А» допускаються учасники, які 
програли в кваліфікаційних змаганнях переможцю своєї групи не більше 
45 хвилин. Інші учасники стартують у фіналі «В». 

9.2. Переможці та призери змагань визначаються за результатами фі-
налу «А» окремо у кожній групі за найменшим часом проходження диста-
нцій при умові проходження всіх контрольних пунктів (КП) дистанції. 

9.3. Результати учасників змагань, що пройшли дистанції, які не від-
повідають їх групам, визначаються поза конкурсом. 

10. Нагородження переможців 
10.1. Переможці та призери фіналу «А» змагань у групах нагороджу-

ються грамотами та медалями КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 
10.2. Керівники, вихованці яких посіли І місця у групах нагороджу-

ються грамотами облУОН. 
10.3. Учасники фіналу «В» не нагороджуються. 

11. Фінансування 
11.1. Витрати на організацію та проведення змагань несе 

КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР. 
11.2.Витрати на проїзд та харчування учасників і керівників команд -

за рахунок організації, що відряджає команду. 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 
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Додаток 2 

До головної суддівської колегії 
V Чемпіонату Запорізької області 
зі спортивного орієнтування 
серед учнівської та студентської 
молоді «Азимут-2011» 

Попередня заявка 
рай(міськ)ВО просить допустити 

до участі у V Чемпіонаті Запорізької області зі спортивного орієнтуван-
ня серед учнівської та студентської молоді «Азимут-2011» команду 

(назва навчального закладу) 

№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові учасника 

Число, 
місяць, 
рік на-
родж. 

Стать Група 
Розряд з 
орієнту-

вання 
Примітки 

Представник команди 

Тренер команди 
(П.І.Б) 

(П.І.Б) 

Начальник рай(міськ)ВО 
(керівник навчального закладу)_ 

М.П. 
(підпис) (прізвище) 

( ) 
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Додаток 2 

До головної суддівської колегії 
V Чемпіонату Запорізької області 
зі спортивного орієнтування 
серед учнівської та студентської 
молоді «Азимут-2011» 

І м е н н а з а я в к а 
рай(міськ)ВО просить допустити до уча-

сті у V Чемпіонату Запорізької області зі спортивного орієнтування серед уч-
нівської та студентської молоді «Азимут-2011» команду 

(назва навчального закладу) 
у такому складі: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові учасника 

Число, 
місяць, 
рік на-
родж. 

Стать Група 
Розряд з 
орієнту-

вання 

Дозвіл лікаря на 
участь у змаган-

нях (підпис, 
печатка лікаря) 

1. 

Представник команди 

Тренер команди 

Суддя від команди 

Всього допущено до змагань 

Лікар 
(підпис лікаря) 

М.П. 
медзакладу 

Начальник рай(міськ)ВО 
(керівник навчального закладу) 

М.П. 

(П.І.Б) 

(П.І.Б) 

(П.І.Б) 

(прописом) 

(П.І.Б. лікаря) 

(підпис) 

Зразок заповнення картки учасника 

осіб 

) 

(прізвище) 

Додаток 3 

( 
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Результат 

* - номера КП у порядку їх проходження відповідно до дистанції учасника 


