Федерація спортивного орієнтування України
відокремлений осередок в Хмельницькій області

Положення про відбір
спортсменів у збірну команду
Хмельницької області зі
спортивного орієнтування та
рейтинг спортсменів
орієнтувальників Хмельницької
області.
Положення про відбір в Збірну Збірну команду
Хмельницької області зі спортивного орієнтування.
1. Відбір спортсменів у Збірну команду Хмельницької області (Збірна) визначається
за позицією спортсмена в рейтингу на момент формування Збірної для участі у
відповідних змаганнях.
2. Відповідальним тренером Збірної на відповідних змаганнях є той тренер чиїх
спортсменів у Збірну відібрали найбільше, за поданням Федерації.
3. В Збірну відбираються спортсмени незалежно від приналежності до Федерації
спортивного орієнтування України.
4. Фінансування участі Збірної в змаганнях забезпечується самими спортсменами, не
членами Федерації, та коштами обласного бюджету в обсязі наданого фінансування
для членів Федерації.

Положення про рейтинг спортсменів
орієнтувальників Хмельницької області
1. Позиція в спортсмена в рейтингу визначається як сума очок набраних
спортсменом з початку поточного року до дати відбору для участі у відповідних
змаганнях зі спортивного орієнтування.
2. Кількість очок для зарахування в рейтинг визначається відповідно до наступної
таблиці
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Чемпіонат України
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Етапи Кубку України
Чемпіонат області

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
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Етапи Ukrainian
Orienteering League
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Кубок області
14 12 10 8 6 4 2
Чемпіонат міста
7 6 5 4 3 2 1
3. Рейтинг спортсменів веде заступник голови відокремленого підрозділу ФСОУ у
Хмельницькій області з розвитку спортивного орієнтуванні бігом.
4. Надання протоколів участі спортсменів в змаганнях які проводяться в
Хмельницькій області покладається на організаторів.
5. Надання інформації про участь і місця які зайняли спортсмени в змаганнях які
проходять в інших областях покладаються на спортсменів та їх тренерів.
6. Інформація що зазначена в п.п. 4.5 надсилається на електронну адресу:
viacheslav.tararin@gmail.com.
7. Організатори змагань надають протоколи в яких зазначено Ідентифікатор
спортсмена в рейтингу, якщо спортсмена в рейтингу немає, то ідентифікатор не
надається,. Відповідальний за ведення рейтингу публікує перелік спортсменів кожної
вікової групи, які є в рейтингу, для користування організаторами змагань.

