• Кадети - юнаки та дівчата 1999-2000 р.н.;
• Діти А - хлопці і дівчата 2001-2002 р.н.;
• Діти В - хлопці і дівчата 2003-2004 р.н.;
• Діти С - хлопці і дівчатка 2005-2006 р.н.
Зимові старти для дітей:
• Діти Новачки - хлопчики та дівчатка, що займаються перший рік;
• Діти D - хлопчики та дівчатка 2007 р.н.;
• Діти E - хлопчики та дівчатка 2008 р.н.;
• Діти F - хлопчики та дівчатка 2009 р.н.;
• Діти G - хлопчики та дівчатка 2010 р.н.
Заявки:
Кожен учасник змагань повинен попередньо зареєструватися на сайті www.samroller.org до 17
грудня 2013 року.
Для остаточної командної реєстрації, в день старту змагань, представник команди має
підтвердити склад команди, надавши на реєстрацію наступні документи:
• іменну командну заявку наступного формату:
№ / П.І.П. / Рік народження / Команда / Місто / Категорія / П.І.П. тренера / Віза лікаря (з його
печаткою);
• членський квиток Федерації (при наявності) всіх членів команди;
• посвідчення особи (копію паспорта, свідоцтва про народження) всіх членів команди.
Для остаточної індивідуальної реєстрації, в день старту змагань, необхідно надати: анкету,
копію посвідчення особи, членський квиток Федерації (при наявності) та медичну довідку.
Учасники змагань зобов'язані реєструватися в суворій відповідності зі своїм віком. В окремих
випадках, за рішенням головного судді, на підставі письмової заяви тренера команди,
дозволяється участь спортсменів однієї вікової групи у змаганнях старшої вікової групи.
Стартовий номер учасника змагань видається після перевірки достовірності даних в документах
та сплаті реєстраційного внеску.
Реєстраційний внесок:
Абсолют,
Діти
Юніори, Кадети (всі категорії)
В день старту без членського квитка Федерації
22.12.13
120 грн
90 грн
В день старту з членським квитком Федерації*
22.12.13
100 грн
70 грн
Он-лайн без членського квитка Федерації
До 17.12.13
100 грн
70 грн
Он-лайн з членським квитком Федерації*
До 17.12.13
80 грн
50 грн
* Членський квиток Федерації є дійсним при сплаті внесків за 2013 рік повністю.
У разі відмови від участі у змаганнях реєстраційний внесок не повертається.
Реєстрація
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Дата

Види та дистанції перегонів:
Діти Новачки – 100м груповий забіг, 200м груповий забіг;
Діти G (2010 р.н.) – 100м груповий забіг, 200м груповий забіг;
Діти F (2009 р.н.) – 100м груповий забіг, 200м груповий забіг;
Діти E (2008 р.н.) – 300м груповий забіг, 500м груповий забіг;
Діти D (2007 р.н.) – 300м груповий забіг, 500м груповий забіг;
Діти С (2005-2006 р.н.) – 300м тайм-тріал, 800м груповий забіг, 1000м естафета;
Діти В (2003-2004 р.н.) – 300м тайм-тріал, 1000м груповий забіг, 2000м естафета;
Діти А (2001-2002 р.н.) – 300м тайм-тріал, 2000м груповий забіг, 2000м естафета;
Кадети (1999-2000 р.н.) – 300м тайм-тріал, 3000м груповий забіг, 3000м естафета;
Юніори (1997-1998 р.н.) – 300м тайм-тріал, 3000м груповий забіг, 3000м естафета;
Абсолют (1996 р.н. і старші) – 300м тайм-тріал, 3000м груповий забіг, 3000м естафета.

Визначення переможців:
o Переможці та призери визначаються в кожній віковій категорії за ґендерною диференціацією
по сумі балів, набраних на двох дистанціях, відповідно до таблиці.
Таблиця підрахунку балів
Місце
Бали

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

50 40 30 25 20 18 16 14 12 11 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

o 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.
o Якщо у одній з 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.
o Переможці та призери в естафеті визначаються в кожній віковій категорії окремо і за
ґендерною диференціацією, незалежно від результатів в індивідуальному заліку.
Нагородження.
Зимовий кубок SAM Roller Club:
Нагородження проводиться дипломами та медалями за перші три місця на кожному з етапів, в
кожній віковій категорії окремо і за ґендерною диференціацією. За підсумками трьох етапів
переможці нагороджуються кубком, призери - медалями.
Переможці та призери в естафетних перегонах - нагороджується дипломом кожен учасник
команди.
Зимові старти для дітей:
Нагородження проводиться дипломами, медалями та подарунками за перші три місця в кожній
віковій категорії окремо і за ґендерною диференціацією. Всі інші учасники нагороджуються
пам’ятними дипломами і подарунками.
Програма змагань.
Зимові старти для дітей:
09:00 - 10:00 – Реєстрація
09:15 - 10:00 – Розминка
10:10 – Парад учасників змагань
10:15 – Нарада представників команд.
10:30 – Початок змагань.
Порядок проведення перегонів:
100м групові забіги
• Діти Новачки;
• Діти G (2010 р.н.);
• Діти F (2009 р.н.);
300м групові забіги
• Діти E (2008 р.н.);
• Діти D (2007 р.н.);
200м групові забіги
• Діти Новачки;
• Діти G (2010 р.н.);
• Діти F (2009 р.н.);
500м групові забіги
• Діти E (2008 р.н.);
• Діти D (2007 р.н.);
Нагородження учасників змагань Зимові старти для дітей.

Зимовий кубок SAM Roller Club:
11:30 - 12:30 – Реєстрація
12:50 – 13:10 – Розминка
13:15 – Парад учасників змагань
13:20 – Нарада представників команд.
13:30 – Початок змагань.
Порядок проведення перегонів:
300м тайм-тріал
• Діти С (2005-2006 р.н.)
• Діти В (2003-2004 р.н.)
• Діти А (2001-2002 р.н.)
• Кадети (1999-2000 р.н.)
• Юніори (1997-1998 р.н.)
• Абсолют (1996 р.н. і старші)
800м групові забіги
• Діти С (2005-2006 р.н.)
1000м групові забіги
• Діти В (2003-2004 р.н.)
2000м групові забіги
• Діти А (2001-2002 р.н.)
3000м групові забіги
• Кадети (1999-2000 р.н.)
• Юніори (1997-1998 р.н.)
• Абсолют (1996 р.н. і старші)
Естафетні перегони
• 1000м Діти С (2005-2006 р.н.)
• 2000м Діти В (2003-2004 р.н.) та Діти А (2001-2002 р.н.)
• 3000м Кадети (1999-2000 р.н.), Юніори (1997-1998 р.н.) та Абсолют (1996 р.н. і старші)
Нагородження учасників змагань Зимовий кубок SAM Roller Club.
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Примітки до правил змагань:
Для участі у змаганнях обов'язкова наявність шолому та захисту колін, ліктів і кистей рук! Для
категорії Абсолют 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 тільки представник команди. Батьки дітей не мають права
втручатися в дії суддівської колегії.
За рішенням головного судді в один забіг можуть об'єднуватися дві категорії. Визначення та
нагородження переможців і призерів, в такому випадку, буде проводитися окремо за
категоріями (якщо в категорії більше 3 спортсменів).
У Зимових стартах для дітей забіги на другу дистанцію формують за результатами першої.
У Зимовому кубку SAM Roller Club забіги на довгу дистанцію формуються за результатами
тайм-тріала 300м.
У естафетних перегонах команди можуть формуватися як за ґендерною диференціацією так і
за змішаною. Якщо в команді присутні різні вікові категорії, то вона змагається в категорії
старшого учасника.
Головний суддя залишає за собою право вносити зміни в програму змагань в день старту. Про
що буде повідомляти всіх учасників.
За порушення Правил та Положення змагань, некоректну поведінку під час перегонів,
штовхання, що спричинили падіння суперника, зрізання і петляння по траєкторії, зняття
шолома підчас перегонів, використання радіоприймачів, невиконання розпоряджень головного
судді, за 2 фальстарти, за 3 попередження спортсмен буде дискваліфікований.

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 100 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;
• оплата оренди ролер-треку;
• нагородження переможців та призерів змагання;
• канцелярські витрати.

