..3ATBEPAXEHO''

PaAorcYOPC ^
" 30 " n?24{/q

20fi p.

YOPC

v'i::""."""

€'iliytcpliuc;na "1?. l
' 1 oEnEPAqiR\:' '

rrpo rrpoBeAennqodracHrrx 3

[.SIIIo;tu1to_ogl'o
ii .,,
,r
cnoPTYt

cepeAAopocJrrrx,rcHr
qeMniouar Xapninc
<<Bigrcpu:rufi

cropry
uoro 6iry

Ha poJrrrKoBlrx
1. Crporn ra rropflAoKrroAaHnn3aflBoKHa yrracrb y 3MaraHnqx
peecrpaqii Ha 3MaraHHr rouangni 3arBKu (Arasucr ra6nuqn nux're)
nouepe4Irroi
,{na
go 15 vepnnx 2017 poxy.
Ha
realroller88@gmail.com
naAcranafire aApecy
KoMaHAr4
,{nx ocraroqHoi xouaH4noi peecrpaqii, n AeHb crapry 3MaraHb, npeAcraBHr..rK
uae uigrnepAlrrrr cKJIaAKoMaH.qr,r,
HaAaBrrruHa peecrparliro Hacrynni 4oxyueurn:
. iuenny KoMaH.{Hy3iurBKy,HacrynHoro tfopuary:
Iuenna KoMaHnHa3aqBra
Ha yrracrb y ni4rpurouy.reuuionari Xaprincrroi o6nacri s powrronoro cropry
(nrau4ricruit 6ir na ponr.rKoBrrxronsanax) cepeAAopocJrr{x,rouiopin, xa4etin ra Airefi
BTA KOMAHATI

18 uepnnx2017 poxy

Ns

II.I.E.
cI]oprcM9Ha

Pir
3nauur,
HapoAx(eHH't

ir,r.Xapxin

Cnoprunna

po3prA rurona,CK

O6nacrr,
uicro

TI.I.E.

Bisa lirapx

TpeHepa (s fioro neuamorc)

I

2

M.tI.

irap

rum (rpenep)rouan4n

xny6y / urxoru

(nignuc)

(npirnuqe, iniqianu)

ni4uuc

isnutqe,iniqiarra

M.II.

. [ocBiArreHru oco6u (roniro [acnopra, csiAorlrna upo HapoAxenux) scix qneHin KoMaH.qr,r;
o c'rp&XoBr4fi
c[opTcMeHaniA.rac 3MaraHb.
uonic siA HeqacHofo Br4rraAKy
CuoprcuenaM sixoru ao 18 porin Ao3Bonterbw 6parn ytlacrb y 3MaraHHflxga narnnocri
uncrlaosoi 3roArz 6armis/ouirynin. .flrulo croprcMeH siroNr ao 18 porin nxnroueurafi 4o

командної заявки, то відповідальність покладається на тренера.
Стартовий номер учасника змагань видається після перевірки достовірності даних в
документах та сплаті реєстраційного внеску.
2. Реєстраційний внесок
Реєстрація
До 15.06.17 (включно)
Після 15.06.17

Дорослі, юніори, кадети
200 грн
230 грн

Діти
150 грн
180 грн

Оплата реєстраційного внеску після он-лайн реєстрації здійснюється до 15.06.17 р.
таким чином:
• готівкою при отриманні стартового номеру до 9:30.
• переказати на карту Приват банку, реквізити за тел. 095-80-109-80. Після переказу
відправити SMS, вказавши своє (спортсмена) прізвище та ім’я, суму платежу на
тел. 095-80-109-80
В день старту на реєстрацію пред’явити чек про оплату.
У разі несплати реєстраційного внеску до 15.06.17 до 9:30, або не підтвердження
чеком в день старту реєстрація знімається. У разі відмови від участі у змаганнях
реєстраційний внесок не повертається.
3. Програма проведення змагань
18 червня 2017 року.
09:00-09:30 – Підтвердження реєстрації, отримання стартових номерів
09:30 -09:45 – Розминка
09:40-09:50 – Нарада представників команд
09:50-10:00 – Парад учасників змагань
10:00 – Початок змагань
Попередній графік забігів буде сформовано згідно попередньої реєстрації та
оголошено до початку змагання.
15:00 – Закінчення змагання (орієнтовно)
4. Визначення переможців
Переможці та призери визначаються у кожній віковій категорії за ґендерною
диференціацією по сумі балів, набраних на всіх дистанціях. Кількість балів, яка буде
нараховуватись спортсмену на кожній дистанції, залежить від кількості зареєстрованих
учасників змагання у його вікової категорії. При чому, максимальна кількість балів
нараховується за зайняте перше місце і дорівнює кількості зареєстрованих спортсменів у
відповідній віковій категорії. Приклад нарахування балів за дистанцію, якщо у віковій
категорії зареєстровано 20 (двадцять) спортсменів, наведений у таблиці.
Таблиця підрахунку балів:
Місце 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Бали 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Якщо два або більше учасників набрали по сумі всіх дистанцій однакову кількість
балів, то перемагає той учасник, який на найдовшій дистанції зайняв більш високе місце.
Якщо у одній із категорій реєструється менше трьох учасників, то переможці та
призери в такій категорії не визначаються, а вони переходять в старшу категорію і в ній
розігрують бали в загальному заліку.
5. Примітки до Правил змагань
• Учасники змагань зобов'язані реєструватися в суворій відповідності зі своїм віком. У
окремих випадках, за рішенням головного судді, на підставі письмової заяви тренера
команди, дозволяється участь спортсменів однієї вікової категорії у змаганнях старшої
вікової категорії, але не вище ніж на один щабель.

• Кожен учасник або батьки учасника, підписуючи анкету реєстрації, приймають до
виконання Положення та Правила змагань. А також несуть повну відповідальність за своє
здоров’я або своєї дитини.
• Для участі у змаганнях обов'язкова наявність шолому та захисного спорядження.
Для категорії Дорослі обов'язково наявність шолому. В іншому випадку учасники не
будуть допущені до старту, без повернення реєстраційного внеску.
• Максимальний діаметр коліс роликових ковзанів не повинен перевищувати: для
дорослих та юніорів А – 110 міліметрів, кадетів та дітей А – 100 міліметрів; для дітей В, С,
D – 90 міліметрів.
• Спортсмени, керівники команд, тренери та інші учасники зобов'язані виконувати всі
вимоги цього Положення та Правил змагань, проявляючи при цьому дисциплінованість,
організованість, повагу до спортсменів, суддів і глядачів.
• Приймати і виконувати рішення головного судді. Звертатися до головного судді має
право тільки представник команди. Втручання в роботу суддів інших учасників змагань
(спортсменів, тренерів або батьків) спричинить дискваліфікацію спортсмена.
• За рішенням головного судді в один забіг можуть об'єднуватися дві вікові категорії.
Визначення та нагородження переможців і призерів, в такому випадку, буде проводитися
окремо за категоріями (якщо в категорії більше 3 спортсменів).
• Фінішний час фіксується в момент перетину фінішної лінії першим колесом ролика,
що торкається землі.
• Гонка на 500 м проводиться у кілька раундів кваліфікаційних забігів для відбору у
фінал. Кількість учасників у забігу і кількість раундів визначає головний суддя. Забіги
першого кваліфікаційного раунду формуються відповідно до стартових номерів учасників
за системою у вигляді серпантину. Із кожного забігу кваліфікаційного раунду до
наступного раунду відбираються лише переможець та другий спортсмен. Забіги
наступних раундів формуються відповідно до результатів попереднього раунду, з
використанням системи у вигляді серпантину: спочатку переможці з першого по останній
забіги, а потім спортсмени, що прийшли другими з першого по останній забіги. У фіналі
змагаються лише 4 спортсмени.
• Гонка на 1000 м проводиться лише у три раунди. Головний суддя визначає кількість
спортсменів у кваліфікаційних забігах півфіналу відносно загальної кількості учасників на
цій дистанції. Забіги першого кваліфікаційного раунду для категорій, у яких ця гонка є
першою на змаганнях (Діти С), формуються відповідно до стартових номерів учасників за
системою у вигляді серпантину. Для інших категорій (Діти В) формування забігів
першого кваліфікаційного раунду проходить з урахуванням рейтингу, що склався по
результатах першої дистанції, за системою у вигляді серпантину. Лише переможець з
кожного кваліфікаційного забігу відбирається у наступний раунд. Решта спортсменів
відбираються за кращим результатом у загальному заліку даного раунду. До фіналу
виходить тільки 8 спортсменів.
• Гонка на 100 м проводиться на роаді лише на прямій траси гонок, з певною
кількістю раундів щоб потрапити у фінал. Забіги першого кваліфікаційного раунду
формуються з урахуванням рейтингу, що склався по результатах першої дистанції, за
системою у вигляді серпантину із 2-3 спортсменів. Головний суддя встановлює кількість
раундів і систему кваліфікації відповідно до кількості спортсменів. У першому раунді
кваліфікуються спортсмени, що показали кращий час серед учасників всіх забігів.
Наступні раунди проходять серед тих спортсменів, хто переміг у попередніх раундах, а
також до них приєднуються ті, що показали кращі результати у попередніх раундах у
загальному заліку. До ½ фіналу виходить 6 або 9 спортсменів, які розподіляються на 3
забіги. У фінал виходить лише 3 спортсмени - переможці кожного забігу. У разі участі у
першому кваліфікаційному раунді 4-5 спортсменів, їх розподіляють на 2 забіги. До фіналу
виходить 3 спортсмени: переможець кожного забігу та 1 спортсмен за кращим
результатом у загальному заліку.
• У перегонах на бали спортсмени повинні набрати найбільшу кількість балів.
Спортсмен, який першим перетнув фінішну лінію в певний момент, отримує 2 бали, а
другий - 1 бал. Момент, на якому набираються бали, визначає головний суддя і оголошує
перед стартом. На фініші дистанції: перший фінішуючий отримує 3 бали, другий - 2 бали і

третій - 1 бал. У турнірній таблиці першими йдуть спортсмени, які набрали бали, а інші за
кращим фінішним часом. Якщо спортсмени набрали однакову кількість балів, то виграє
спортсмен з кращим фінішним часом. Якщо спортсмен не фінішував: упав, був знятий під
час перегонів як круговий, дискваліфікований за грубе порушення правил, то набрані ним
бали згорають.
• Головний суддя залишає за собою право вносити зміни в програму змагань в день
старту. Про що буде повідомляти всім учасникам.
• За порушення Положення та Правил змагань, некоректну поведінку під час
перегонів, штовхання, які привели до падіння суперника, блокування руками, зрізання і
виляння по траєкторії на фінішній прямій, використання радіоприймачів, невідповідність
розміру коліс віковій категорії, невиконання розпоряджень головного судді, за 2
фальстарти, за 3 попередження, за вихід на старт без шолому або стартового номеру
спортсмен буде дискваліфікований.
6. Протести
Лише 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 письмовій формі головному судді змагань.
Суддівська колегія зобов'язана розглянути протест і прийняти максимально об'єктивне
рішення. Вартість протесту 100 гривень, які повертаються у разі підтвердження
суддівської помилки. Кожен окремий випадок, сплачується окремо. Несвоєчасно подані
протести не розглядаються. Всі суперечливі питання розглядаються головним суддею
змагань – його рішення максимально об'єктивні, незалежні і не підлягають обговоренню
та є остаточними.

