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Положення клубних змагань
Зимовий Кубок SAM Roller Club зі швидкісного бігу на роликових ковзанах
Трек
Зимовий Кубок SAM Roller Club зі швидкісного бігу на роликових ковзанах серед дорослих,
юніорів, кадетів, дітей складається з трьох етапів, які проводяться 15 грудня 2018 року, 19 січня
та 16 лютого 2019 року. Змагання особисті.
Цілі та завдання:
• зміцнення здоров'я дітей та дорослих, які займаються роликовим спортом;
• популяризація роликового спорту та швидкісного бігу на роликових ковзанах в Україні;
• організація дозвілля населення;
• пропаганда здорового способу життя;
• підвищення рівня фізичного розвитку дітей;
• визначення рівня підготовки спортсменів для переходу на наступні етапи підготовки;
• створення передумов для подальшого спортивного вдосконалення спортсменів.
Термін і місце проведення І етапу:
15 грудня 2018 року, за адресою пр-т Оболонський 1-б, ТРЦ «Dream town», 3-й поверх,
ролер-трек (вхід з боку метро Мінська).
Керівництво проведенням змагань:
Загальне керівництво організацією та проведенням змагань здійснюється Київською
міською незалежною федерацією роликового спорту всіх видів та напрямків. Безпосередня
підготовка та проведення змагань покладається на оргкомітет ТОВ «SAM Racing Team» Roller
Club» та суддівську колегію, запропоновану ним, яка затверджується КФРС.
Учасники змагань:
Кількість учасників не обмежена. До участі у змаганнях допускаються всі бажаючі
спортсмени спортивних клубів та любителі роликового спорту, які мають довідку про допуск за
станом здоров'я, завірену підписом і печаткою лікаря або фізкультурно-лікарського диспансеру.
Змагання проводяться за такими віковими категоріями:
• Дорослі - чоловіки і жінки 2000 р.н. і старші;
• Юніори - чоловіки і жінки 2001-2002 р.н;
• Молодь - юнаки та дівчата 2003-2004 р.н.;
• Кадети - юнаки та дівчата 2005-2006 р.н.;
• Діти А - хлопці і дівчата 2007-2008 р.н.;
• Діти В - хлопці і дівчата 2009-2010 р.н.;
• Діти С - хлопці і дівчата 2011-2012 р.н.;
• Діти D - хлопці та дівчата 2013-2014 р.н.;
• Особливі діти - хлопці і дівчата.
Заявки:

Кожен учасник І етапу змагань повинен попередньо зареєструватися на сайті
www.samroller.org до 11 грудня 2018 року.
Для остаточної командної реєстрації на І етап змагань представник команди має
підтвердити склад команди до 11 грудня 2018 року, надіславши на е-mail:
olenka.negoda@gmail.com скан-копії наступних документів:
іменну командну заявку спортивного клубу наступного формату:
Рік
№
П.І.Б. учасника
Команда
Місто
П.І.П. тренера
народження
посвідчення особи (копію паспорта, свідоцтва про народження) всіх членів команди.
Відповідальність за життя та здоров’я членів команди покладається на тренера чи
представника команди.
Для остаточної індивідуальної реєстрації на І етап змагань необхідно надати в день
старту на реєстрацію наступні документи: реєстраційну анкету, копію посвідчення особи,
членський квиток Федерації (при наявності) та медичну довідку. При індивідуальній реєстрації
у протоколах змагань буде зазначатись – індивідуальна участь.
Учасники змагань зобов'язані реєструватися в суворій відповідності зі своїм віком. В
окремих випадках, за рішенням головного судді, на підставі письмової заяви тренера команди
або батьків чи самого індивідуального учасника, дозволяється участь спортсменів однієї вікової
категорії у змаганнях старшої вікової категорії, але не вище ніж на один щабель. Скан-копію
заяви необхідно надіслати до 11 грудня 2018 року на е-mail: olenka.negoda@gmail.com
У разі переходу спортсмена до іншої вікової категорії в ІІ чи ІІІ етапах Зимового кубку SAM
Roller Club бали, отримані учасником на І чи ІІ етапах відповідно, не враховуються у загальну
суму балів.
Стартовий номер учасника змагань видається після перевірки достовірності даних у
документах та сплати реєстраційного внеску.
Реєстраційний внесок:
Дорослі, Юніори,
Реєстрація
Кадети, Діти
Молодь
З 05.12.18 по 11.12.18 не членам Федерації
350 грн
310 грн
З 05.12.18 по 11.12.18 членам Федерації*
310 грн
280 грн
До 04.12.18 не членам Федерації
310 грн
280 грн
До 04.12.18 членам Федерації*
280 грн
250 грн
* Пільга членам Федерації надається при повній оплаті членських внесків за 2018 рік.
Оплата реєстраційного внеску після он-лайн реєстрації здійснюється до 11.12.18 року таким
чином:
готівкою в офісі Федерації, попередньо домовившись за тел. 050-357-45-06;
переказати на карту Приват банку, реквізити по тел. 050-944-19-21. Після переказу
відправити SMS, вказавши своє (спортсмена) прізвище та ім’я, суму платежу на тел. 050-94419-21, або надіслати цю інформацію на е-mail: olenka.negoda@gmail.com В день старту на
реєстрацію пред’явити чек про оплату.
У разі відмови від участі у змаганнях, хвороби учасника, зміни терміну змагань через форсмажорні обставини реєстраційний внесок не повертається.
Види та дистанції гонок:
• Дорослі (2000 р.н. і старші) – 100 м Добін-спринт, 3 000м, естафета 3 000м;
• Юніори (2001-2002 р.н.) – 100 м Добін-спринт, 3 000м, естафета 3 000м;
• Молодь (2003-2004 р.н.) – 100 м Добін-спринт, 3 000м, естафета 3 000м;
• Кадети (2005-2006 р.н.) – 100 м Добін-спринт, 2 000м, естафета 3 000м;
• Діти А (2007-2008 р.н.) – 100 м Добін-спринт, 2 000м, естафета 2 000м;
• Діти В (2009-2010 р.н.) – 100 м Добін-спринт, 2 000м, естафета 2 000м;
• Діти С (2011-2012 р.н.) – 100 м Добін-спринт, 1000м групові забіги;
• Діти D (2013-2014 р.н.) – 200 м, 600м групові забіги;
• Особливі діти – 100м.
Визначення переможців.

Переможці та призери визначаються у кожній віковій категорії за ґендерною
диференціацією по сумі балів, набраних на всіх дистанціях (без урахування естафети),
відповідно до таблиці.
Таблиця підрахунку балів
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Якщо два або більше учасників набрали по сумі двох дистанцій однакову кількість балів, то
перемагає той учасник, який на найдовшій дистанції зайняв більш високе місце.
Переможці та призери у естафеті визначаються у кожній віковій категорії окремо, без
урахування ґендерної диференціації, незалежно від результатів у індивідуальному заліку.
Нагородження.
Нагородження проводиться дипломами та медалями за перші три місця на кожному із
етапів, у кожній віковій категорії за ґендерною диференціацією. Серед Особливих дітей
переможці не визначаються.
Всі учасники категорії Діти С (2011-2012 р.н.), Діти D (2013-2014 р.н.), Особливі діти
нагороджуються пам’ятними дипломами і солодкими подарунками.
Переможці та призери у естафетних перегонах – нагороджується дипломом кожен учасник
команди.
За підсумками трьох етапів у кожній віковій категорії за ґендерною диференціацією
переможці нагороджуються кубком, призери – медалями відповідного ступеню. Серед
Особливих дітей переможці не визначаються.
Програма змагань.
09:45 - 10:30 – Видача стартових номерів
10:00 - 10:30 – Розминка
10:40 – Нарада представників команд
10:50 – Парад учасників змагань
11:00 – Початок змагань.
Порядок проведення гонок буде складений відповідно до попередньої реєстрації та
оприлюднений на сайті www.samroller.org 13.12.2018 року.
Примітки до правил змагань:
Для участі у змаганнях обов'язкова наявність шолому та захисту колін, ліктів і кистей рук!
Для категорій Дорослі, Юніори, Молодь, Кадети, Діти A,B,C,D, Особливі діти обов'язкова
наявність шолому! В іншому випадку учасники не будуть допущені до старту, без повернення
реєстраційного внеску.
Спортсмени, представники команд, тренери та інші учасники зобов'язані виконувати всі
вимоги цього Положення та Правил спортивних змагань зі швидкісного бігу на роликових
ковзанах, проявляючи при цьому дисциплінованість, організованість та повагу до
спортсменів, суддів і глядачів.
Всі учасники змагань повинні приймати і виконувати рішення головного судді. Звертатися до
головного судді має право лише представник команди. Втручання у роботу суддівської колегії
спричинить дискваліфікацію спортсмена.
Кожна із зазначених категорій розігрується за умови не менше трьох спортсменів.
За рішенням головного судді в один забіг можуть об'єднуватися категорії. Визначення та
нагородження переможців і призерів, у такому випадку, буде проводитися окремо за
категоріями (якщо у категорії більше 3 спортсменів).
Фінішний час фіксується по моменту перетину фінішної лінії першим колесом ролика, який
торкається землі.
У забігах по методу Добін-спринт спортсмени змагаються індивідуально на кращий час, який
визначають судді-хронометристи. Спортсмену надається можливість набрати швидкість на
першому колі, а час фіксується на другому (основному) колі, з моменту перетину фінішної
лінії першого кола. Фінішний час спортсменів визначає їх місце у турнірній таблиці.
Особливі діти дистанцію 100м долають із загального старту. Кількість учасників забігу
визначає головний суддя.
Групові забіги 200м (Діти D), при кількості учасників більше 6 осіб, проводяться у 2 раунди:
1/2 фіналу та фінал. Поділ на 2 забіги 1/2 фіналу відбувається згідно стартового номера

учасників методом серпантин. У фінал відбираються переможець та другий спортсмен з
кожного забігу.
Групові забіги 600м та 1000м при кількості учасників більше 8 осіб, проводяться у 2 раунди:
1/2 фіналу та фінал. Поділ на 2 забіги 1/2 фіналу відбувається згідно результатів першої
дистанції методом серпантин. У фінал відбираються 8 спортсменів: переможець з кожного
забігу та 6 спортсменів за кращим результатом у загальному заліку.
Групові забіги на 2000м та 3000м проводяться без відборів у фінал. Місце у турнірній таблиці
визначається за фінішним результатом учасників.
У естафетних перегонах команди можуть формуватися як за ґендерною диференціацією так і
за змішаною. Якщо у складі команди присутні різні вікові категорії, то вона змагається у
категорії старшого учасника.
Головний суддя залишає за собою право вносити зміни до програми змагань в день старту.
Про що буде повідомляти всіх учасників.
Спортсмен буде дискваліфікований: за порушення Правил та Положення змагань; некоректну
поведінку під час перегонів, штовхання, що спричинили падіння суперника, зрізання і
петляння по траєкторії на фінішній прямій; зняття шолома підчас перегонів; використання
радіоприймачів; невиконання розпоряджень головного судді; втручання у роботу суддівської
колегії; за присутність у зоні суддівської колегії; переміщення по треку підчас забігу інших
спортсменів; повторний перетин фінішної лінії лідерами до закінчення забігу; за 2
фальстарти, за 3 попередження.
Протести:
Представник команди може опротестувати результат змагань у разі порушення Правил
змагань або суддівських помилок, які спричинили суттєві зміни у визначенні зайнятих місць. У
такому випадку, протягом 15 хвилин після закінчення конкретного забігу представник команди
подає протест у письмовому вигляді головному судді змагань. Суддівська колегія зобов'язана
розглянути протест і прийняти максимально об'єктивне рішення. Вартість протесту 300
гривень, які повертаються у разі підтвердження суддівської помилки. Кожен окремий випадок,
сплачується окремо. Несвоєчасно подані протести не розглядаються. Всі спірні питання
розглядаються головним суддею змагань – його рішення максимально об'єктивні і незалежні та
не підлягають обговоренню.
Умови прийому:
Всі витрати по відрядженню, харчуванню та розміщенню, оплаті за вхід спортсменів на
ролер-трек за рахунок організацій, що відряджають.
Організація, що проводить змагання, ТОВ «SAM Racing Team» Roller Club» несе всі витрати
по організації та проведенню спортивного заходу:
• робота суддівської колегії;
• нагородження переможців та призерів змагання;
• канцелярські витрати.

