
Чемпіонат України, Кубок України (2-3 етапи, КУ спринт - 7 етап) зі 

спортивного орієнтування (бігом) (ІІІ ранг).  Чемпіонат України серед 

юніорів та юнаків зі спортивного орієнтування (бігом) (IV ранг). 
 

БЮЛЕТЕНЬ 2 

Організатори:  Міністерство у справах молоді та спорту України 

                              Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації  

                              Федерація спортивного орієнтування України 

                              Федерація спортивного орієнтування Черкаської області 

 

Склад ГСК:                               

Головний суддя  Козачинський  Дмитро, нац.кат.(Сагунівка) 

Головний секретар Уфімцева Тетяна, І кат. (Черкаси) 

Заст. головного судді по дистанціях Щербаков Максим, І кат. (Суми) 

Заст. головного судді з орг.питань Лихацький Анатолій (Черкаси) 

Заст. головного судді IT-обслуговування Постельняк Олег, нац.кат. (Суми) 

Інспектор змагань Кандибей Евген, І кат. (Херсон) 

Контролер ФСОУ  Божко Тетяна (Черкаси) 

  

Контактні особи: Козачинський Дмитро, моб.тел. 067- 50-27-138 

                                Уфімцева Тетяна, моб.тел. 093-74-39 -327 е-mail: Ufishkina@ukr.net 

Термін проведення: 23.04 – 28.04.2014  

Місце проведення: Черкаська область, Чигиринський та Черкаський р-ни, м. Черкаси 

Центр змагань: м. Черкаси, ДНЗ №1, вул. Хрещатик 135, 1 поверх 

 

Програма змагань 

23 квітня,  

Середа 

14:00-18:00 Заїзд учасників. Мандатна комісія (Центр змагань). Полігон. 

24 квітня, 

Четвер 

11.00 Старт 3-х етапної естафети на середніх  дистанціях 

 

 19.00 Нарада представників змагань 

25 квітня, 

П’ятниця   

10:00 Старт змагань на надкороткій дистанції 

(КУ спринт - 7 етап) 

13.00 Відкриття змагань. Нагородження переможців 1-го дня змагань 

(Арена 2-го дня змагань). 

26 квітня, 

Субота 

10:00 Старт змагань на середній дистанції 

 (КУ - 2 етап) 

18.00 Нагородження переможців та призерів 2-го та 3-го дня змагань  

 19.00 Нарада представників змагань 

27 квітня, 

Неділя 

10:00   Старт змагань на довгій дистанції  

(КУ - 3 етап)   

15:00 Церемонія нагородження переможців та призерів змагань  

(Арена змагань). 

28 квітня, 

Понеділок 

 Роз’їзд команд 

 

Учасники змагань: у змаганнях беруть участь спортсмени та збірні команди Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, клубів. 

Змагання особисто – командні.  

 

Групи: 

 Чемпіонат України: Ч/Ж 21Е, 21А 

 Чемпіонат України серед юніорів та юнаків: Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20  

 Чемпіонат України серед ветеранів: Ч/Ж 35, 40, 45, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75   

 Чемпіонат України в 3-х етапних естафетах на середніх дистанціях: Ч/Ж 12, 14, 16, 

18, 20, 21Е та Ч/Ж 110, 135, 160 

 Кубок України: Ч/Ж 21Е 
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Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонатах та Кубках  України 

поза конкурсом. 

При кількості учасників в групах менш ніж 3 спортсмени – група об’єднується, за 

винятком найстаршої вікової групи. 

 

Склад команди:  

 ЧУ: 15 учасників, 2 тренера, 1 представник 

 ЧУ серед юніорів та юнаків: 15 учасників, 2 тренера, 1 представник 

 ЧУ серед ветеранів:  15 учасників, 2 тренера, 1 представник 

 Кубок України: змагання особисті 

              

Місцевість та карти змагань:  

 24.04 – естафета на середніх дистанціях -  карта “Руська Поляна” виготовлена в березні 

2014 року, використовується вперше. Масштаб 1:10000, H-2,5м. Автори О. Михайлов, А. 

Плохенко. 

Сосновий ліс з пологими формами рельєфу. Видимість і прохідність  від доброї до поганої. 

Ускладнює біг сосновий і листяний підлісок. Наявні ділянки з молодим лісом різної 

прохідності. Місцевість закрита на 80%. Добре розгалужена система доріг та стежок. Грунт 

пісчаний. Рекомендована форма одягу закрита. 

 25.04  – надкоротка дистанція -  карта “Парк Перемоги” 2011 року. Використовувалась 

на Чемпіонаті світу серед глухих у 2011 році. Масштаб 1:4000, H-2,5м.  Автор С. Усенко. 

Рівнинний міський парк, з декількома штучними пагорбами та озерами. Ліс переважно 

листяних порід, є місця з підліском. Грунт твердий. Є забудовані території, атракціони, літні 

майданчики, кафе. Добре розгалужена система асфальтових доріг та твердих ґрунтових доріг і 

стежок. Рекомендована форма одягу відкрита. Заборонені місця для бігу – клумби (оливковий 

колір), літні майданчики, кафе – пурпурний.  

 26.04 – середня дистанція - карта “Худоліївка - 2”, виготовлена у 2012 році, 

використовується вперше. Масштаб 1:10000, H-2,5м  Автори О. Михайлов, Р. 

Слободенюк, С. Усенко, 

Дюнний рельєф на пологому схилі р.Тясмин. Рослинність - молоді соснові посадки, незначне 

вкраплення листяних порід. Ліс переважно чистий, є невеликі ділянки середньопрохідної 

рослинності. Видимість – добра. Місцевість закрита на 95%. Розгалужена сітка доріг і просік. 

Грунт пісчаний. Рекомендована форма одягу закрита. 

 27.04 – довга дистанція – карта “Мошни” виготовлена у 2010 році. Використовувалась 

на Чемпіонаті світу серед глухих у 2011 році. Масштаб 1:15000 та  1:10000, H-5м. 

Автори О. Михайлов, В. Кіріянов,  С. Усенко 2010 р. 

Карта знаходиться на висоті 100 – 180 м над рівнем моря.  Пересічена місцевість. Рослинність – 

переважно хвойних порід. Прохідність  добра, місцями ускладнена підліском листяних порід. 

Місцевість закрита на 95%. Рекомендована форма одягу закрита. 

 
Визначення результатів: в заліку чемпіонатів України результат учасника в індивідуальних 
змаганнях визначається за меншим часом проходження дистанції від моменту старту до фінішу.  

Команди-переможниці в загальнокомандному заліку чемпіонатів України 

визначаються за кращою сумою очок до 12 кращих особистих результатів індивідуальних 

змагань у всіх вікових групах; до 4-ти кращих результатів в 3-х етапних естафетах.  

Очки нараховуються: 

Чемпіонат України:  Ч/Ж 21Е, 21А  згідно таблиць № 8.1 та т. 8.4 п.3 Додатка 8 Правил 

змагань 

Чемпіонат України серед юніорів та юнаків: для груп Ч/Ж 16, 18, 20 - згідно таблиць 

№ 8.2, для груп Ч/Ж 12, 14 згідно таблиць № 8.3 та т. 8.5 для груп Ч/Ж 16,18,20 та т.8.6. для 

груп Ч/Ж 12,14 в 3х етапних естафетах  

Чемпіонат України серед ветеранів: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 згідно таблиць № 

8.3 та т.8.6. для 3-х етапних естафет  
 
Можливості для тренувань і проведення зборів: узгоджується з організаторами змагань, без 

попередньої домовленості з організаторами змагань тренування заборонені.  

 



Заборонені райони: Чигиринський р-н, с. Худоліївка, Черкаський р-н, с. Руська Поляна, 

Черкаський р-н. від с. Будище до с. Байбузи, м. Черкаси (парк Перемоги) з 15 квітня 2014 до 

закінчення змагань. 

 

Система відмітки:  
 на змаганнях буде застосовано електрону відмітку Sport Ident. Учасники, що мають SI-картки,  

мають повідомити про це організаторів при подачі попередньої заявки та вказати її номер. 

Учасники що не мають SI-карток , сплачують їх оренду додатково до стартового внеску в 

розмірі: 20грн. за всі дні змагань (Ч/Ж – 12, 14, 16, 65 і старші) та  32грн. за всі дні змагань (Ч/Ж 

- 18-60). 
 

Заявки:  
 попередні заявки з наведенням кількості учасників по групах, пропозицій щодо розміщення, 

харчування, проїзду до старту змагань – не пізніше ніж за 14 днів до початку змагань. 

 попередні іменні заявки згідно п.10 Положення приймаються на адресу он-лайн заявок на 

сайті ФСО та е-mail Ufishkina@ukr.net – не пізніше ніж за 7 днів до початку змагань. 

 технічні заявки на естафети подати до 16 квітня 2014 року на адресу Ufishkina@ukr.net.   

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню заявку .  

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.  

 
Внески за 4 дні змагань : 

  

Вікова група 

Пільговий заявочний 

внесок для членів 

ФСОУ 

(доля ФСОУ) 

за 4 дні 

Пільговий заявочний 

внесок для членів 

ФСОУ 

(доля організатора) 

за 4 дні 

Повний пільговий 

внесок членів 

ФСОУ 

за 4 дні 

Повний внесок 

не членів 

ФСОУ 

за 4 дні 

Ч/Ж до 2001 р.н.  24грн. 56грн. 80грн. - 

Ч/Ж 2000 р.н., 1944 

р.н. та старші 
32грн. 80грн. 112грн. 160грн. 

Ч/Ж 1999-1996 р.н.   

Ч  1954 - 1945  р.н.  

Ж 1959 – 1945 р.н., 

інваліди 

40грн. 104грн. 144грн. 200 грн. 

Ч  1995-1955 р.н.   

Ж 1995-1960 р.н.   
56грн.  136грн. 192грн. 280 грн. 

 

Розміщення:  

 Гуртожиток – 50 грн. з особи за добу 

 Готелі міста -  від 170 грн. 

 Профілакторій «Мрія»(50 місць) - 80-100грн. за добу з особи.  

Визначається питання організації польового табору у власних наметах. Більш детальна 

інформація за тел. 067-5027138. 

 

Харчування: самостійно в їдальнях та кафе міста. 

 

Транспортне обслуговування: 50грн. з особи за всі дні змагань.  

Заявку на транспорт подавати  за тел. 067-5027138 або е-mail Ufishkina@ukr.net  до 21 квітня 

2014 року!!! 

 

Фінансування 

Витрати, що пов'язані з відрядженням команд та окремих спортсменів (проїзд в обох 

напрямках, проїзд до місця змагань, добові в дорозі, харчування, житло, спорткарти, аренда 

чипів), за рахунок організацій, що відряджають.  

Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок державного фінансування та 

стартових внесків. 
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