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Ірпінь - 2021

1. Мета і завдання змагань
Змагання проводяться з метою:
- активізації учбово-тренувальної роботи спортивних організацій;
- подальшої пропаганди та розвитку хортингу в Україні;
- підвищення якості та ефективності роботи центральних секцій,
спортивних шкіл, тренерів по підготовці спортивного резерву;
2. Термін, місце проведення змагань
Змагання проводяться 28 лютого 2021 року
Місце проведення змагань: м. Ірпінь,вул. Северинівська 129А, ліцей№3
3. Керівництво проведенням змагань та суддівство
Безпосереднє проведення змагань покладається на Головного суддю
змагань.
Головний суддя змагань – Васюк Олександр Павлович,
тел. +38-093-130-26-87;
Голова мандатної комісії – Дідусь Сергій Петрович,
тел. +38-063-161-48-17;
Головний секретар змагань - Ячник Катерина Леонідівна,
тел.+38-063-200-00-93;
4. Програма змагань
28 лютого 2021 року
08:00 – 10:00 – мандатна комісія
11:00 – 14:00 – попередні змагання у розділах «двобій».
14:00 – 15:00 – перерва;
15:00 – 19:00 – пів фінальні та фінальні зустрічі змагання у розділах «двобій»;
19:00 - нагородження переможців змаганнях та від’їзд команд.
Програма змагань може коригуватися у день змагань в залежності від
кількості учасників.
5. Учасники змагань
Склад команди: 1 тренер-представник, спортсмени – необмежено.
6. Правила проведення змагань
Змагання проводяться відповідно до Всеукраїнських правил змагань з
хортингу у редакції від 15.11.2020 року
7. Нагородження
Спортсмени, які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами і медалями
відповідних ступенів.

8. Фінансові витрати
Витрати по організації проведення змагання (нагородження переможців і
призерів, харчування суддівської колегії, оренда місця змагань та допоміжних
приміщень, штабу змагань та оргтехніки, оренда хорту, оплата канцтоварів,
медикаментів, лікарського та обслуговуючого персоналу, друкування афіш та
іншої атрибутики до змагань, розміщення реклами, транспортні та інші видатки
по організації змагань) здійснюються за рахунок організаторів змагання
відповідно до затверджених кошторисів, зацікавлених установ, організацій та
спонсорів.
Витрати на відрядження учасників, тренерів-представників, суддів (проїзд в
обох напрямках, розташування, харчування, збереження заробітної плати,
благодійні внески за участь у змаганнях) – за рахунок коштів організацій, що
відряджають.
Оренда спортивних приміщень, нагородження переможців та призерів, інші
витрати, пов'язані з організацією та проведенням змагання - за рахунок коштів
осередку, проїзд в обидва напрямки та харчування спортсменів - за рахунок
організацій, що відряджають.
ДОБРОВІЛЬНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК НА ОРГАНІЗАЦІЮ ЗМАГАНЬ
СКЛАДАЄ 300 ГРН ДЛЯ ЧЛЕНІВ УФХ ТА 400 ГРН ДЛЯ ВСІХ ІНШИХ
УЧАСНИКІВ.
9. Підготовка спортивних споруд
Підготовка місць проведення змагань здійснюються відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів” та від 22
липня 2020 № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі
змінами), а також за Постановою на Головного державного санітарного лікаря
України від 19 листопада 2020 р. № 58 "Про затвердження протиепідемічних
заходів під час проведення спортивних змагань на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".
10. Медичне забезпечення
Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні
працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов`язкова на
змаганнях всіх рівнів.

11. Заявки
Попередня участь команди у змаганнях підтверджується реєстрацією на
платформі horting.online до 21.02.2021 року.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки завірені підписом та печаткою керівництва структурних
підрозділів областей, Автономної Республіки Крим, мм. Києва і Севастополя та
лікарем, паспорт хортингіста, страхові поліси.
ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ!!

