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Вік спортсменів визначається по року народження з 01 січня
до 31 грудня у рік проведення змагань.
Учасники категорії ветерани не можуть брати участь у змаганні
одночасно у категорії дорослі (20 років і старші).
Форма одягу, екіпірування та захисне спорядження учасників змагань,
згідно з вимогами Правил спортивних змагань з роликового спорту.
5. Характер заходу
Змагання особисті. Чемпіонат України проводиться згідно з Правилами
спортивних змагань з роликового спорту.
Вид програми – роад.
6. Програма проведення змагань
23 червня 2017 року – день приїзду, мандатна комісія;
24 червня 2017 року – 09:00 – 17:00 перший день змагань
09:45 – 10:00 урочисте відкриття змагань
Категорія
Ветерани

Рік
народження
1983 і старші

Дистанція
100 м

1000 м

25 червня 2017 року – 09:30 – 17:00 другий день змагань
Категорія
Ветерани

Рік
народження
1983 і старші

Дистанція
500 м

5000 м на бали

нагородження переможців та закриття змагань.
26 червня 2017 року – день від’їзду.
7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”.
8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів
Особистий результат учасника у чемпіонаті України визначається
за більшою сумою балів за всі дистанції (крім естафети), враховуючи
ґендерну диференціацію.
Сума балів за всі дистанції вираховується у відповідності із таблицею:
Місце
Бали

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50 40 30 25 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2

У разі рівності суми балів особистий результат учасника визначається за
кращим результатом на останній найдовшій дистанції (крім естафети).
Нагородження учасників чемпіонату України проводиться:
спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця за сумою балів за всі дистанції –
дипломами та медалями Федерації відповідних ступенів.
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України
здійснюються за рахунок позабюджетних коштів, залучених Федерацією.
Витрати на участь учасників змагань здійснюється за рахунок
організацій, що відряджають.
10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях
Попередні заявки на участь у чемпіонаті України можна здійснити не
пізніше 15.06.2017 року на сайті Федерації: http://rollersport.com.ua
Для участі у змаганнях до мандатної комісії подаються: медичні довідки
з допуском до змагань, копії паспорту та медичні страхові поліси спортсмена.
До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили в установлений
термін свою участь.
Повна інформація на сайті Федерації: http://rollersport.com.ua

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

