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Змагання проводяться 25 – 28 квітня 2013 р, поблизу с. Тягінка Херсонської області.
ПОЛОЖЕННЯ
Чемпіонату Херсонської області зі спортивного туризму
«Веснянка 2013»

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку
спортивного туризму як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту
у всебічному гармонійному розвитку особи, сприяння формуванню здорового способу
життя населення.
Головні завдання змагань:
• пропаганда та популяризація спортивного туризму серед широких верств
населення;
• перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів;
• визначення найсильніших команд з техніки спортивного туризму;
• сприяння підвищенню безпеки з видів туризму.
2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться 25 – 28 квітня 2013 р, поблизу с. Тягінка Херсонської області.
25 квітня від села Тягінка до місця проведення змагань буде вивішене маркування.
3.КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ
Загальне керівництво підготовку та проведення змагань здійснює Федерація
спортивного туризму Херсонської області.
Проведення змагань покладається на Головну суддівську колегію, яка формується
Федерацією спортивного туризму Херсонської області .
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях допускаються команди областей України та ближнього
зарубіжжя..
Кількісний склад делегації – 11 осіб, в тому числі: команда 8 осіб (6 членів команди, з
них не менше однієї особи жіночої статі , 2 запасних учасника (необов’язково)); суддя від
команди - 1 особа (не нижче 3 категорії); тренер –1; представник –1 (можливо
суміщення:&quot;тренер-представник-учасник&quot;).
Вік учасників : згідно діючих правил змагань зі спортивного туризму. Дозволяється
спец допуск.

Розряд учасників: згідно діючих правил змагань зі спортивного туризму

5. ЗАЯВКИ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ КОМАНДАМИ
УВАГА! До участі у змаганнях допускаються лише команди які подали попередні
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заявки про участь у змаганнях до 24 березня 2013 р на офіційному сайті змаганть.
25 березня 2013 р всі зареєстровані команди отримають на свою электрону адресу
умови проходження та схеми дистанцій.
Попередня заявка обов'язково повинна містити інформацію про назву команди , від
якого регіону , № тел. та ім’я контактної особи, суддівська категорія судді від команди.
Без попередніх заявок до участі у змаганнях команда не допускається.
У день
офіційного початку змагань команди подають до мандатної комісії на місці проведення
змагань такі документи:
1. іменну заявку за встановленою формою;
2. паспорти всіх учасників;
3. страхові поліси на кожного учасника дійсні на момент участі у змаганнях;
4.
розрядні книжки
5.Стартовий внесок у розмірі 30грн. з кожного учасника у заявці.
6.ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться на дистанціях:
- командна техніка пішохідного туризму (команда 5+1 ) V клас дистанції;
-водна техніка (команда 5+1 ) ІІІ клас дистанції;
- «Крос-похід» пішохідного туризму (команда 5+1 ) V клас дистанції;
- вело-техніка (команда 3 ) ІІІ клас дистанції;
-спортивне орієнтування (команда 3 )
Обов'язкова особи жіночої статі у одному з видів: спортивне орієнтування,
вело-техніка
7.ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ЗМАГАНЬ
Результати виступу команд на окремих дистанціях визначаються згідно “Правил
змагань &quot;Спортивний туризм&quot; 2008р.та Умов дистанцій.Місця у загальному
заліку визначаються за сумою місць на окремих дистанціях з урахуванням коефіцієнтів.
командна техніка - коефіцієнт 1;
Крос-похід - коефіцієнт 1;
орієнтування – коефіцент 0,4;
вело-техніка - коефіцієнт 0,4;
водна техніка – коефіцент 0,7
У тому випадку, якщо сума балів декількох команд буде рівною, то перевага
надається команді, яка має кращий результат на дистанції Крос-похід.
Команди-переможці і призери у загальному заліку змагань та по окремих видах
нагороджуються пам’ятними призами, дипломами організаторів змагань та спонсорів.
8.ФІНАНСУВАННЯ
Всі витрати, що пов’язані з відрядженням та участю делегацій (команд) у змаганнях
(проїзд, перевезення вантажу, харчування, технічне укомплектування, медична
страховка учасників на період змагань) несуть організації, що їх відряджають.
Витрати, пов'язанні з проведенням змагань - за рахунок Федерації спортивного
туризму Херсонської області, та стартового внеску.
9.УМОВИ ПРИЙОМУ КОМАНД
Команди розміщуються у польових умовах,повинні мати повний комплект
спорядження та набір продуктів для харчування, місткості для зберігання води, медичну
аптечку, спец спорядження для участі у змаганнях (у тому числі каски), ліхтарики.
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Судя повинен мати: страхувальну систему, 3 карабіни, спусковий пристрій, каску,
рукавиці, годинник, секундомір.
Команди повинні дотримуватись правил протипожежної безпеки та санітарії.
Офіційний сайт змагань http://fst.ks.ua
ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ!!!
Питання можна з'ясувати за телефоном 0503185372 (Коріновський Андрій),
0999726442 (Степанов Антон) та на форумі змагань
{jcomments on}
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