
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
   НАКАЗ 

 
  18 квітня 2013 року               м. Здолбунів                                   № 96 

 
Про проведення Першості району  
зі спортивного орієнтування  
серед учнівської молоді 
 
     Відповідно до наказу відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації 
від 02 квітня 2013 року № 78, Положення про проведення Першості району зі 
спортивного орієнтування серед учнівської молоді, зареєстрованого в 
Здолбунівському районному управлінні юстиції 05 квітня 2013 року за № 
2/200 та з метою розвитку і  здорового способу життя, відбору кращих 
команд для участі в змаганнях із спортивного орієнтування у залік обласної 
Спартакіади школярів Рівненщини, 
н а к а з у ю: 
     1. Провести в лісовому масиві села Залісся 8 травня 2013 року Першість 
району зі спортивного орієнтування  серед учнівської молоді наступним 
чином: 

 10.00 – заїзд команд; 
 10.00-10.30 – робота мандатної комісії; 
 10.30-11.00 – нарада з представниками команд; 
 11.00 – відкриття змагань; 
 11.30 – змагання на дистанції «Задане орієнтування»; 
 15.00 – закриття змагань, нагородження переможців; 
 15.30 – роз’їзд команд. 

     2. Результат команди в  змаганнях визначається за сумою місць, які 
команда посіла на дистанції «Задане орієнтування» серед хлопців та дівчат. 
Окремо нагороджуються переможці на дистанції серед  хлопців та дівчат.  
     3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 
     3.1. Забезпечити участь команд (2 юнаки + 2 дівчини 1996-2000 років 
народження) у Першості району зі спортивного орієнтування  серед 
учнівської молоді. 
      3.2. Призначити двох керівників команди (1 представник-тренер та 1  
суддя), на яких покласти відповідальність за підготовку команди, збереження 
життя і здоров’я та дотримання правил техніки безпеки під час змагань. 
      3.3. Сприяти забезпеченню команди необхідним туристичним  



спорядженням: 
 компас – 2 шт.; 
 секундомір - 1 шт.; 
 аптечка.     

      4. Керівникам команди: 
      4.1. Провести з дітьми інструктаж з техніки безпеки. 
      4.2. Забезпечити теоретичну і практичну підготовку дітей до змагань. 

5. Затвердити кошторис витрат на проведення Першості району  зі 
спортивного орієнтування серед учнівської молоді, що додається. 

6. Затвердити склад суддівської колегії, що додається. 
7. Методисту Здолбунівського районного методичного кабінету Грициній 

Є.Б. підготувати листи-прохання головному лікарю Центру по наданню 
первинної медичної допомоги про забезпечення на змаганнях 
медичного працівника під час змагань. 

8. Головному секретарю змагань Мартинюк І.П. розробити командні 
карточки, протоколи, таблицю штрафів до початку змагань. 

9. Нагородити дипломами учасників, які показали найкращий результат 
на дистанції серед хлопців і дівчат, а також команди-переможниці. 

10. Витрати на проїзд, харчування учасників, відрядження керівників 
команди віднести за рахунок відряджаючих установ. 

11. Нагородження переможців та відрядження суддівської колегії провести 
за рахунок коштів, виділених на районні та обласні заходи з дітьми. 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
Начальник відділу                                                                         В. Бондарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ відділу освіти  
Здолбунівської районної  
державної адміністрації  
 18.04.2013    № 96 
 

 
 
 

Склад суддівської колегії 
 Першості району зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді 

 
Голова оргкомітету – Грицина Є.Б. (методист райметодкабінету). 
Головний суддя – Клим’юк О.С. (Ступнівський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агроліцей»). 
Начальник дистанції – Сай Т.Г. (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3). 
Головний секретар – Мартинюк І.П. (Гільчанська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів). 
Старший суддя старту – Романюк М.С.  (Копитківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів). 
Старший суддя фінішу – Почтовий С.М. (Здолбунівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4). 
Комендант змагань –  Павловський С.М. (Новомощаницька загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


