ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

06.О$. д/)(tf

№ $8

Про проведення обласних
змагань
з
паркового
спортивного ор1єнтування
На
виконання
плану
роботи
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації, керуючись п. 7 Положення про управління освіти і науки
облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням обласної державної
адміністрації від 08.12.2015 №629 (у редакції розпорядження обласної
державної адміністрації від 27.01.2017 №41),
НАКАЗУЮ:
1. Провести 11 березня 2018 року обласні змагання з паркового
спортивного орієнтування (далі - змагання) в м. Черкасах.
2. Директору Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства 1
екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради Фігурі О. М.:
2.1. Розробити і затвердити Положення про проведення змагань.
2.2. Організувати і провести 11 березня 2018 року змагання.
2.3. Забезпечити фінансування проведення змагань у межах кошторисних
призначень Центру на 2018 рік.
3. Керівникам органів управління освітою забезпечити:
3.1. Участь команд у змаганнях.
3.2. Фінансування проїзду і харчування дітей у дорозі, вщрядження
.
.
кершниюв команд.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління - начальника відділу інклюзивної, позашкільної освіти та виховної
роботи управління освіти і науки облдержадміністрації Сімушіну О. І.

Начальник

В. В. Данилевський

(Dirypa
2018 poKy.

|IONO}KEHFI'I
npo o6racni sNraraHHs 3 napKoBofo crroprr{BHoro opieHrynaHHx
1.

Mera 3MaraHb

3MaraHH.f, rrpoBoArrbc.f, 3 Meroro rorryJrrplrgarlii 3AopoBoro cuoco6y )Kr4TT{,
3€rJryrreHHx yirefi Ao 3aHrrb Qieuunoro Kynbryporo i cnoproM, rroA€rlbruofo po3Br4TKy
cnoprllBHoro opieurynaunr cepeA urrcorrpin ra uoro4i, Brrf,BJreHHr craruniurvx

crroprcMenie i

KoN,raHA.

2. KepienurlTBo 3MaraHHqMu
3aramne rcepinuuqrno sAificHroe ynpauiuru ocsirz i nayru gepxacrroi
o6n4epxa4rvrinicrpaqii. EesrocepeAHe repinHzrlrBo rroKnaAaerbcfl Ha 9epracrrnfi
o6taurruir I]enrp rypLr3My, Kpae3HaBcrna i excrypcifi yuHincrroi voroAi ra fononny

cy4gincxy roreriro (lani

- fCK).

3. Teprvrin ra ruicqe [poBeAeHHq 3MaraHb
Oco6zcri 3MaraHHq s opieHryBaHHfl sa nu6opoM rrpoBoArrbcf, 11 6epesux
2018 poKy B riconouy Maczsi uo6nuay 3yrrrHKr4 aBrorpaHcnopry <MarasuH
Jlicosnfi>) (vr. rleprcacn). IouaroK 3MaraHr o 1000 roAzHi.

[o

4. Yqacur{Kr{ 3MaraHb
3MaraHb AonycKarorbcr KoMaHAr4 I{enrpin/cranqifi rypr43My, gaKnaAie

3ararrbHoi cepe4nroi ocniru, inurzx uoro4ixHnx
9epracxoi o6nacri.
Crc.naA KoMaHArr ao 10 oci6.
Y.{acHr,rrcra 3Mararorbc.s B TaKr4x nironux rpyrrax:
.r/x 10 - 2008 - 2009 p.n.;
,rlx 12 - 2006 - 2007 p.u.;
qlx 14 - 2004 - 2005 p.u.;

.r/x 16-2002-2003

J\&
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ra

yuHincrrzx opraniraqifi

p.H.

5. ,.{orcyrvreHrarliq ra crpoKu
HI IMEHHI 3AflBKII 3A
MOIO:
rIon
Ilpirnuqe, iMfl, uo 6arrrconi lara HapoArKeHHfl
IsaHos Orer<cau4p Isauoszq

28.03.2003

ii uoAanHq
Porpn4

m

IO

Bircosa rpyra
rI-16

roAarorbcq He nisHirue 01 6epeurn 2018 poKy 3a aApecorc:

18008,
u. 9eprcacz, BlJr;-CN,rin.sHcrrca, Ne100/1A, e-mail: centrum turist@ukr.net, rer. 6314-89 ao 17.00.

KopranAn, Rrci

He

rroAaJru [o[epeAHi

raqsKrl Ao 3MaraHb He

AorrycKarorscq!
B Aenr 3MaraHb Ao MaHAauroi rcouicii noAarorbcr HacryuHi 4orynaeHrr4:
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1.

IvrenHi 3aflBKLr, uiAnracani repienzKoM opranisaqii ra nircaperu, o$opuneni

sri4no 3 rrpaBr{JraMr,r 3MaraHb.
2. llacuoprz (cni4oqrna npo napo4xenHr).
3. Crpaxoni noricu ni4 nerqacHr4x sr,rnaAris Ha scix yvacuzriB 3MaraHb aificHi
Ha rlac upoBeAeHHt 3Maranr. YMosr,r crpaxyBaHHq noazsui uepe46avaru crpaxoni
Burrrlrarv n pasi HacraHH-s HerrlacHr.rx BrzrraAKin nia qac 3aH.srb crroproru, y.racri n
3MA|AHH'X.
Har<as 3aKJIaAy ocsiru npo fracrb KoMaHAr4 B 3MaraHH-flX, Ae rr,rae 6yru
BK€BaHo siAuosiAanbHoro (oany oco6y) 3a )Krrrfl ra 3AopoB's. Aireit uiA .rac 3MaraHb
ra n 4oposi.

4.

6. IlporpaMa 3MaraHb

- 10.00 - peecrpaqir yvacuurin auaranr;
- 10.00 - 10.15 - niarpvrrrn 3MaraHb;
- 10.30 - lorraroK 3MaraHb r opieuryBaHH-fl sa nz6oporr,r;
- 12.00 - 3aKpr4Trr crapry;
- 14.00 - niAseAeHHr ni4cyrrar<iB 3MaraHr. HaropoAa nepeMoxqis ra upzrepin.
- 09.00

3axpzrr.a 3MafaHb.

. BusnaqeHHfl pery"rrsrarin
oco6racronay aa-rrir<y Br43Haqarorbaq
7

Pesymrarz B
3a Kparur'rM rracoM
npoxoAxteHHr ximxocri KoHrponbHr{x nyHxrin (KII), sngHaqeuoi cy4qflv^vr \nr
roxHoi rpynr4 oKpeMo. Y.racHraru, rrci npofiurnu ua 1, 2 i r.l. KII uenure, noci4arot
rraicqs uicrs yvacHzrin, xxi upofiurnu 6inruy rimxicru KlI. Y.racHrzKaM, sri se
sHafirxrz xoAHoro KfI a6o [epeBLrrqr4Jrr4 KoHTponruzfi .rac, uicqe He Bu3Haqarorb
oqKr{ He HapaxoByroTb.

8. HaropoA?r(eHHfl
lleperr,roNqi ra rpLr3epr4 n r<oNnifi nixonifi rpyui Haropol)Kyrorbcr MeA€urrMrr ra
rpaMoraMra I-{enrpy.
9. Iloprgorc niAroroT*T crroprrr.BHnx cropyA Ta AorpuMaHHq 6esnercu
yrracHr{KrB r fJIqAaqrB rrrA qac [poBeAeHHq 3MafaHb
fli4roronKa cnoprvrBnkrx cnopyA Ta Aorpr4MaHHfl.6esnern yracHzrin i rnx4avin
.rac
niA
rpoBeAeHHr 3MaraHr s4ifiurrororbc-s siArosiAHo Ao rrocraHoBz Ka6inery
Minicrpin Vrpainz ni4 18.12.98 N2025 dlpo noprAoK ui4roronxu croprr.rBHr4x
cropyA Ta inurux cneqiaruuo ni4ne4eurax vricqr p.nfl npoBeAeHHq MacoBr4x
c rroprLr BHrlx ra Kynbryp Ho - Br{A o Br,rrrlHrax s axoAiB) .
L0. MeanqHe sa6$[erreHHq 3MaraHb

MeAu.rHe sa6esueqeHHr 3MaraHb gAificnroerrc.f,

<dloroxenns rrpo MeALrrrHe sa6esneqeHHr

y siAnosiAHocri

Ao
crroprrrBHo-MacoBrzx aaxo4in>>,

3arBepAxeHoro HaKur3oM MiuicrepcrBa oxopoHrr 3Aopon'x VrpaiHz siA 27.10.2008
Irb614.
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11. OiuancyBaHHr
(DinaucynaHHfl,3MaraHb (Haropo4)KeHHf, [epeMo)Krlis ra npnsepin MeAaJrrMr.r ra
rpaMoraMu) nonragaerbc.fl na 9epracrrcuir o6racnufi I{eurp rypr.r3My, Kpae3HaBcrBa
i ercrcypcifi yrHincrroi uoro4i rlepracrroi o6lacroi pa4u.

Burparu -Ha yrracrb

KoMaHA (npoilsq, xapqyBanun)

opranisaqifi , nrci ni.qpqlxarorb KoMaHArr.

Ile uoroxreHnq

e oQiqifirurM BrrKJrr{KoM Ha 3MaraHHfl.

3a

paxyHoK

