ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Н А К А З
30.03.2018

Миколаїв

№ 219

Про проведення відкритих змагань
Миколаївської області зі спортивного
туризму серед юнаків «Кубок Бугу»

Відповідно до пункту 6 Положення про департамент освіти і науки
Миколаївської

обласної

державної

адміністрації,

затвердженого

розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації
від 14 лютого 2018 року № 32-р, з метою формування здорового способу життя
та пропаганди спортивного туризму серед дітей, підвищення рівня туристської
майстерності, безпеки проведення туристських подорожей та виявлення
найсильніших команд області
НАКАЗУЮ:
1.

Провести з 28 квітня по 01 травня 2018 року в районі селища
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Грушівка Первомайського району Миколаївської області відкриті змагання
Миколаївської області зі спортивного туризму серед юнаків «Кубок Бугу» (далі
- Змагання).
2. Затвердити Положення про відкриті змагання Миколаївської області зі
спортивного туризму серед юнаків «Кубок Бугу», що додається.
3. Витрати на проведення Змагань та участь збірної команди області
здійснити

за

рахунок

Миколаївського

обласного

Центру

туризму,

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
4. Витрати на участь команд у Змаганнях здійснюються за рахунок
організацій,

що

відряджають,

та

коштів,

не

заборонених

чинним

законодавством України.
5. Цей наказ набуває чинності з дня його опублікування в засобах масової
інформації.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор департаменту освіти і
науки Миколаївської
обласної державної адміністрації

О.О. Удовиченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.Г. Андрійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і
науки Миколаївської обласної
державної адміністрації
30.03.2018 № 219

Положення
про відкриті змагання Миколаївської області
зі спортивного туризму серед юнаків «Кубок Бугу»
І. Мета та завдання
1. Відкриті змагання Миколаївської області зі спортивного туризму
серед юнаків «Кубок Бугу» (далі – змагання) проводяться з метою
популяризації занять учнівської молоді спортивним туризмом, пропаганди
різноманітних форм та засобів здорового способу життя.
2. Організаторами змагань є департамент освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації та Миколаївський обласний Центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
3. Основними завданнями змагань є:
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підвищення рівня туристсько-спортивної майстерності юних туристів
України та підготовки команд до Всеукраїнських змагань зі спортивного
туризму;
відпрацювання навичок забезпечення безпечних умов проведення
змагань;
обмін досвідом підготовки команд до змагань різного рівня складності;
визначення найсильніших команд та окремих туристів-спортсменів.
4. Учасники змагань до початку їх проведення мають бути ознайомлені з
порядком і правилами його проведення, видами і формами морального і
матеріального заохочення тощо.
5. Учасники змагань повинні дотримуватись вимог до їх проведення,
норм і правил життєдіяльності, виконувати рішення суддівської колегії.
ІІ. Час та місце проведення
1. Змагання проводяться з 28 квітня по 01 травня 2018 року в районі
селища Грушівка Первомайського району Миколаївської області.
2. Заїзд учасників проводиться 28 квітня 2018 року до 18.00.
ІІІ. Учасники змагань
1. До участі у змаганнях запрошуються команди юних туристів
Миколаївської області та запрошені команди.
2. Склад команди 8 осіб, з них не менше 2 дівчат.
3. Змагання проводяться в двох вікових групах:
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старша - учасники діти, 2001-2003 років народження;
молодша - учасники діти, 2003-2005 років народження.
4. Іменні заявки, відповідно додатку, подаються в день прибуття команд
на змагання.
5. Разом з заявкою необхідно подати такі документи:
свідоцтво про народження;
учнівські квитки або довідки з фотографією;
класифікаційні книжки спортсменів;
довідка про санітарно-епідемічне оточення і щеплення;
санітарні книжки керівників;
страховий поліс на кожного учасника.
6. Дистанції змагань відповідають ІІ, ІІІ та ІV класам складності
відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму.
На дистанціях ІІІ – ІV класу виступають учасники старшої вікової групи;
ІІ-ІІІ класу - учасники молодшої вікової групи.
7. Допуск учасників до змагань здійснюється у відповідності до їх
спортивної кваліфікації та віку. На дистанції ІІ класу – не нижче ІІ юнацького
розряду зі спортивного туризму, мінімальний вік - 11 років (за роком
народження); на ІІІ класі дистанції - не нижче ІІІ розряду (І юнацького
розряду) зі спортивного туризму, мінімальний вік – 13 років (за роком
народження); на ІV класі дистанції – від ІІ розряду зі спортивного туризму,
мінімальний вік 16 років (за роком народження).
8. За спецдопуском медичного закладу до участі у змаганнях можуть
бути допущені учасники, вік яких на один рік менше встановленого.
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ІV. Порядок проведення змагань
1. Команди розміщуються в польових умовах.
2. Для участі у змаганнях командами подаються наступні документи:
іменна заявка, за зразком наведеним у додатку;
паспорти учасників, які народилися до 01 квітня 2001 року (на
молодших осіб - свідоцтво про народження);
учнівські квитки або довідки за 2017/2018 навчальні роки з місця
навчання із фотографією, завіреною печаткою, що перекриває фотографію на
одну третину, підписані керівником закладу освіти, в якому навчається
учасник;
кваліфікаційні залікові книжки спортсменів;
страхові поліси від нещасних випадків на учасників, дійсні на час
проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати страховий
захист від нещасних випадків, які сталися під час занять спортом.
3. Команди повинні мати необхідне командне та особисте спеціальне
спорядження для участі в змаганнях відповідного класу, в тому числі каски на
кожного учасника.
V. Програма змагань
1. До програми включені змагання на дистанціях:
„смуга перешкод” (особисто-командна дистанція);
„смуга перешкод” (командна дистанція);
„похід-крос” (командна дистанція).
2. „Смуга перешкод” (особисто-командна дистанція).
Учасник команди долає технічні етапи. Технічні етапи, їх кількість,
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порядок та контрольний час на дистанції визначає суддівська колегія згідно
заявок команд.
3. „Смуга перешкод” (командна дистанція).
Команда у складі 6 чоловік (з них не менше двох дівчат) долає технічні
етапи. Технічні етапи, їх кількість, порядок та контрольний час на дистанції
визначає суддівська колегія згідно заявок команд.
4. „Похід-крос” (командна дистанція).
Команда у складі 6 чоловік (з них не менше двох дівчат) повинна пройти
маршрут по пересіченій місцевості з використанням різних видів спортивного
орієнтування, долати технічні етапи. Довжина дистанції, технічні етапи та
контрольний час проходження дистанції визначає суддівська колегія згідно
заявок команд.
5. Умови проходження та докладна інформація про місце розташування
дистанцій будуть повідомлені командам після отримання іменних заявок на
участь у змаганнях.
VI. Підбиття підсумків та нагородження переможців
1. Оцінка виступів проводиться суддівською колегією. Склад суддівської
колегії затверджується наказом Миколаївського обласного Центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.
До складу суддівської колегії входять представники організаторів.
2. Суддівську колегію очолює голова, який організовує роботу суддів та
підписує протоколи засідань суддівської колегії.
Підсумки змагань оформляються протоколом, який підписують голова
та члени суддівської колегії змагань.
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3. Переможці змагань визначаються в кожній віковій групі окремо за
найменшою сумою місць на 3-х дистанціях.
За рівності цього показника перевагу отримує команда, що посіла краще
місце на дистанції „похід-крос”.
4. Командний залік на „смузі перешкод” (особисто-командній дистанції)
визначається за сумою балів 6 кращих результатів, включаючи результати не
менше двох дівчат. Бали рахуються з коефіцієнтом, який враховує
співвідношення кількості хлопців та кількість дівчат.
5. На підставі рішення суддівської колегії видається наказ департаменту
освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації про підсумки
проведення змагань.
6. Команди, що посіли I, II, III місця в змаганнях окремо у кожній
віковій групі, нагороджуються кубком «Кубок Бугу», призами та грамотами
Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді.

В.о. начальника відділу дошкільної,
загальної середньої та
позашкільної освіти

Н.М. Багаєва

Додаток
до Положення про відкриті
змагання Миколаївської
області зі спортивного
туризму «Кубок Бугу»
(пункт 4 розділ ІІІ)

Іменна заявка
на участь у відкритих змаганнях
Миколаївської області зі спортивного туризму «Кубок Бугу»
Команда _________________ /район, місто, об’єднана територіальна громада/
Вікова група ___________________________________
№

Прізвище, ім’я по

Дата

Розряд

Підпис та печатка

п/п

батькові

народження

з туризму

лікаря

1
2
Всього допущено до змагань _______ __________ учасників
(кількість учасників прописом)

Лікар медичного закладу _____________________/____________/
(ПІБ)

М.П. медичного закладу

(підпис,)

Дата _____________ 2018 року

Всі учасники пройшли належне тренування та мають достатню фізичну та
технічну підготовку для участі в змаганнях.
Директор закладу освіти ________________/____________/

