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спорту» (Наказ Міністерства молоді та спорту України та Міністерства охорони 

здоровʼя України від 27.12.2017 №5232/1746).  

ЗРАЗОК 

№ Прізвище,  

імʼя,  

по батькові 

учасника 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Спортивна 

кваліфікація 

ПІП 

тренера 

Страховий поліс, 

найменування 

страхової 

компанії, серія, 

номер, термін дії 

Дата, підпис лікаря, 

який надав допуск та 

печатка медичного 

закладу (навпроти 

кожного прізвища) 

1 Іванов 

Олександр 

Іванович 

28.03.2004 ІІІ ю    

Зазначені в списку _________10 (десять)                          осіб пройшли належну                                                                                                              
                                                  (кількість цифрами та у дужках словами) 

підготовку та допущені до участі у змаганнях. 
 

Керівник організації, що відряджає команду __________              ___________  

        МП                                                                                                           підпис                                   ініціали, прізвище 

 

Тренер                                                              __________         ____________                                                                                                                                             

                                                                                                                                  підпис                                   ініціали, прізвище                                                                                  

Керівник закладу охорони здоровʼя               __________         ____________                                                                                                                                             

            МП                                                                                                            підпис                                   ініціали, прізвище 

 

2. Паспорти для осіб, яким виповнилося 14 років (свідоцтва про 

народження до 14 років) в оригіналі.  

3. Страхові поліси від нещасних випадків на всіх учасників змагань дійсні 

на час проведення змагань. Умови страхування повинні передбачати страхові 

виплати в разі настання нещасних випадків під час занять спортом, участі в 

змаганнях. 

4. Наказ закладу освіти про участь команди в змаганнях, де має бути 

вказано відповідального за життя та здоров’я дітей під час змагань та в дорозі. 

Команди, які не виконали вимоги щодо оформлення документів – до 

змагань не допускаються. 

 

6. Програма змагань 

 09.00 – 10.00 – реєстрація учасників змагань; 

 10.00 – 10.15 – відкриття змагань; 

 10.30 – початок змагань; 

 12.00 – закриття старту; 

 14.00 – підведення підсумків змагань. Нагородження переможців та 

призерів. Закриття змагань. 
 

7. Визначення результатів 

Результати в особистому заліку визначаються за кращим часом 

проходження кількості контрольних пунктів (КП), визначеної суддями для 

кожної групи окремо. Учасники, які пройшли на 1, 2 і т.д. КП менше, посідають 

місця після учасників, які пройшли більшу кількість КП. Учасникам, які не 

знайшли жодного КП або перевищили контрольний час, місце не визначають, 

очки не нараховують. 
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8. Нагородження 

Переможці та призери в кожній віковій групі нагороджуються медалями та 

грамотами Центру. 
 

9. Порядок підготовки спортивних споруд та дотримання безпеки 

учасників і глядачів під час проведення змагань 

Підготовка спортивних споруд та дотримання безпеки учасників і глядачів 

під час проведення змагань здійснюються відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.12.98 №2025 «Про порядок підготовки спортивних 

споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів». 
 

10. Фінансування 

Фінансування змагань (нагородження переможців та призерів медалями та 

грамотами) покладається на Черкаський обласний Центр туризму, краєзнавства 

і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради.  
 

Витрати на участь команд у змаганнях (проїзд, харчування) 

здійснюються за рахунок організацій, які відряджають. 
 

Ці умови є офіційним викликом на змагання. 


