ПОЛОЖЕННЯ

про ранги спортсменів Сумської області
зі спортивного орієнтування на 2011 рік.
1. Мета та завдання
Дане Положення розроблено з метою ранжирування спортсменів Сумської області, які
займаються спортивним орієнтуванням, у всіх вікових групах на підставі результатів,
показаних на змаганнях внутрішнього календаря Сумської області.
2. Основні принципи
2.1 Ранжирування спортсменів проводиться у групах:
ЧЖ
12 (1999-2000 р.н. та молодші)
14 (1997-1998 р.н.)
16 (1995-1996 р.н.)
18 (1993-1994 р.н.)
21 (1992 р.н. та старші)
по середньо-арифметичному балу участі спортсмена у всіх залікових змаганнях року.
Залікові змагання – це всі змагання літнього та зимового сезону 2011 року (додаток №1).
2.2 Очки нараховуються за формулою:
К = 100 х ( 2 – Туч./Тпер.)
де Т уч. – час учасника
Т пер. – час переможця
2.3 Ранг підводиться по віковим групам, а також може підводитись в кількох групах
одночасно. Спортсмен, молодший за віком може виступати в більш дорослій групі, при цьому
він отримує ранг у двох вікових групах кількість балів, яку він отримав під час виступу на
змаганнях.
В залік зараховуються 10 кращих стартів змагального сезону 2011 року.
3. Нагородження
За підсумками рангів, кращі спортсмени у своїх вікових групах, будуть нагороджені
цінними призами.
Перелік залікових змагань на 2011 рік
Дата

30.01.2011
04-06.02.11
13.03.2011
03.04.2011
13-15.04.2011
13-15.04.2011
21-23.04.2011
13-14.05.2011
01.06.2011
03-05.06.2011
08-10.07.2011
25.09.2011
24-25.09.2011
21-23.10.2011
28-29.10.2011
13.11.2011
11.12.2011
25.12.11

Назва змагань

Парктур (зима)
Чемпіонат області з орієнтування на лижах
Парктур (весна)
Пролісок - 2011
Чемпіонат області серед школярів
Чемпіонат області серед студентів
Відкрита першість Кролевецького району
Відкритий Кубок ректора СумДУ
Парктур (літо)
СКІФ - 2011
Чемпіонат області зі спорт. орієнтування
Чемпіонат області довгих дистанціях
Золотая осень
Приз голови Кролевецької РДА
Відкрита першість Кролевецького району
Парктур (осінь)
Першість м.Суми "Зимове місто"
Призи Діда Мороза

Організація, що проводить
змагання

Місце
проведення

Кількість
залікових
днів

ОЦПО та РТМ
ФСО м.Кролевець
ОЦПО та РТМ
ОЦПО та РТМ
ФСО Сумської області
ФСО Сумської області
ФСО м.Кролевець
Спортклуб СумДУ
ОЦПО та РТМ
КСО Скиф
ФСО Сумської області
ФСО Сумської області

м.Суми
м.Кролевець
м.Суми
м.Суми
м.Суми
м.Кролевець
м.Кролевець
СумДУ
м.Суми
с.Могриця
с.Шпилівка
ур. Токарі
м.Суми
м.Кролевець
м.Кролевець
м.Суми
м.Суми
ур.Баранівка

1
2
1
1
2
2
2
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1

Кролевецька СЮТ
ФСО м.Кролевець
ОЦПО та РТМ
КСО Скиф
ОЦПО та РТМ

