
Чемпіонат України (багатоборство), Кубок України (9-10 етапи, спринт - 6 етап, фінал)  
зі спортивного орієнтування (бігом) (ІІІ ранг)  

Чемпіонат України серед юніорів та юнаків (багатоборство)  
зі спортивного орієнтування (бігом) (ІV ранг) 

 
БЮЛЕТЕНЬ 2 

 
Організатори:   Міністерство у справах молоді та спорту України 

Федерація спортивного орієнтування України 
 
Склад ГСК:                               
Головний суддя  Білошицький Віктор, нац.кат.(Київ) 
Головний секретар Постельняк Олег, нац. кат. (Суми) 
Заст. головного судді з  IT-обслуговування Сухарєв Сергій, нац.кат. (Суми) 
  
Контактні особи:   Білошицький Віктор, моб. тел. 067- 267-48-51 

                                  е-mail: vicnik@i.ua 

Постельняк Олег , моб. тел. 067-540-18-54  
е-mail: oleg.postelnyak@mail.ru 

 
Термін проведення: 16.10 – 20.10.2014  
Місце проведення: м. Українка, Обухівський р-н, Київська обл. 
Центр змагань: : м. Українка, Дніпровський проспект, 15, Палац культури «Енергетик». 

 
Програма змагань 

16 жовтня,Четвер Приїзд учасників, розміщення, робота мандатної комісії  
17 жовтня, П’ятниця   Старт змагань на середній дистанції в заданому напрямку 

18 жовтня,  Субота Старт змагань на довгій  дистанціЇ в заданому напрямку 

19 жовтня, Неділя Старт змагань зі спринту дистанції в заданому напрямку 

Церемонія нагородження (Арена змагань). 

20 жовтня, Понеділок Роз’їзд команд 
 

Учасники змагань: До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди АР 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів.  
Всі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних товариств, 

відомств, територій, консолідованого заліку, нарахування заохочувальних очок, тощо, 
вирішуються тільки на початку змагань на підставі заявок на участь у змаганнях, списків збірних 
команд України та рішень Комісії Мінмолодьспорту щодо здійснення переводу спортсменів. 

Всі учасники Чемпіонату України та Чемпіонату України серед юніорів та юнаків 
(багатоборство) обов’язково повинні бути учасниками ХVІ Міжнародних змаганнь зі спортивного 

орієнтування, присвячених пам'яті Героя Радянського Союзу - Олега Оніщука 
Групи: 

 Чемпіонат України: Ч/Ж 21Е, 21А 
 Чемпіонат України серед юніорів та юнаків: Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20  
 Кубок України: Ч/Ж 21Е 

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонатах та Кубках  України поза 
конкурсом. 
Склад команди:  
 ЧУ: 15 учасників, 2 тренера, 1 представник 
 ЧУ серед юніорів та юнаків: 15 учасників, 2 тренера, 1 представник 
 Кубок України: змагання особисті 
              
Визначення результатів. 

Особисті результати: результат учасника у кожний день змагань визначається за 

найменшим часом подолання дистанції. Відповідно до зайнятих місць учасникам 
нараховуються очки : 

Чемпіонат України:  Ч/Ж 21Е згідно таблиці № 8.1, Ч/Ж21А  згідно таблиці № 8.3 п.3 

Додатка 8 Правил змагань; 
Чемпіонат України серед юніорів та юнаків: для груп Ч/Ж 16, 18, 20 - згідно таблиці № 

8.2, для груп Ч/Ж 12, 14 згідно таблиці № 8.3. 
Переможець визначається за найбільшою сумою очок за три дні змагань (спринт, довга 

та середня дистанції). Якщо спортсмени набрали однакову кількість очок, перевага надається 
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тому, хто має кращий результат на довгій дистанції. За рівності цього показника спортсменам 
надаються однакові місця. 

 
Командний результат: команди-переможниці визначаються окремо у Чемпіонаті 

України з багатоборства та Чемпіонаті України з багатоборства серед юніорів та юнаків за 
більшою кількістю очок, набраних 12 кращими учасниками у особистому заліку у всіх вікових 
групах. 

За рівністю суми очок, перевага надається команді, яка буде мати більше учасників, що 

зайняли у особистому заліку послідовно I, II, III місця. 
 
Можливості для тренувань і проведення зборів: узгоджується з організаторами змагань, без 

попередньої домовленості з організаторами змагань тренування заборонені.  
 
Заборонені райони: м. Українка та Обухівський р-н  з 15 вересня  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.  
 
Заявки:  

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

сайті ФСО або за адресою  http://orient.z52.ru/index.php?event=578 

 іменні заявки подаються на мандатній комісії 16 жовтня 2014 року 15.00 до 20.00  в центрі 
змагань.   

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню заявку .  
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.  
 
Внески: 

 Вікова група 

Пільговий заявочний внесок 
для членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 
за 3 дні 

Заявочний внесок для 
не членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 
за 3 дні 

Ч/Ж до 2001 р.н.  9 грн. - 

Ч/Ж 2000 р.н., 1944 р.н. та старші 12 грн. 24 грн. 

Ч/Ж 1999-1996 р.н.   
Ч  1954 - 1945  р.н.  
Ж 1959 – 1945 р.н., інваліди 

15 грн. 30 грн. 

Ч  1995-1955 р.н.   
Ж 1995-1960 р.н.   

18 грн. 36 грн. 

Ці внески сплачуються під час проходження мандатної комісії. 
 

Крім того всі учасники повинні сплатити наступні внески для участі у ХVІ Міжнародних змаганнях зі 
спортивного орієнтування, присвячених пам'яті Героя Радянського Союзу - Олега Оніщука: 
 
Стартовий внесок за кожен день змагань: 

Дата плати внеску 
Вікові категорії 

з 20 вересня по 05 жовтня 2014 
року 

З 06 жовтня по 15 жовтня 2014 
року 

з 16 жовтня  

Для дітей шкільного віку 
до 18 років включно  

20 грн. 30 грн. 60 грн. 

Для всіх інших груп 35 грн. 45 грн. 90 грн. 

Оренда і обслуговування обладнання електронної відмітки, незалежно від кількості змагальних 
днів: 5 грн. для учасників з власними чипами, та 15 грн. - для учасників, які не мають власних чипів.  

Розмір стартового внеску залежить від часу оплати, а не від часу реєстрації на сайті! 

Стартовий внесок необхідно сплатити поповнивши картковий рахунок Приватбанку: 
№ 6762 4683 0400 6038 (Білошицький Віктор Миколайович) 

Зробити це можна кожним з перерахованих способів: 
У відділеннях Приватбанку через касу або термінал самообслуговування (тільки Приватбанку). 
У системі Приват 24 (для власників карт Приватбанку). 
 

Після поповнення обов'язково відправте SMS на тел. + 067 267 48 51 із вказівкою 
прізвища й ім'я, групи, суми й часу поповнення. Наприклад: Петренко Т., Ж45, 105 грн.+12грн., 
18-47. Або надіслати електронною поштою vicnik@i.ua фотокопію чеку. 
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Прохання зберігати чек переказу грошей для пред’явлення його під час проходження 
мандатної комісії. 

У випадку травми, хвороби учасника, або форс-мажорних обставин організатори можуть 
компенсувати учасникові оплачений їм стартовий внесок. Розмір компенсації становить 50% від 
оплаченої учасником суми. Для одержання компенсації учасник повинен не пізніше, ніж за 7 

днів до початку проведення змагань, представити документи, що підтверджують факт травми, 
хвороби або форс-мажорних обставин. У всіх інших випадках стартовий внесок не вертається. 
Учасник змагань може перереєструвати замість себе іншого спортсмена, у цьому випадку 
оплачується збір за перереєстрацію в розмірі 20 грн. 
 
Розміщення:  

РОЗМІЩЕННЯ В УКРАЇНЦІ 

Сайт міста Українка http://ukrainka.org/ 
Готель м. Українки 

м. Українка, пр. Дніпровський, 15 , тел.: (04572) 2-14-68. 
Студентський військово-спортивний табір КПІ «Сосновий» 
За умови заїзду 16 жовтня 2014 року. 
80 грн - 2-3х місні номери, гаряча, холодна вода, холодильник (1 на 

два номери) - не залишилося місць. 
60 грн - 2-4 місні номери гаряча, холодна вода на коридорі. 

Холодильник 1 на коридор - не залишилося місць. 
30 грн - на полу зі своїми килимками та спальними мішками - 

залишилося 3 місця. 
Для замовлення розміщення таборі «Сосновий» необхідно подати 
заявку до 5 жовтня 2014 року на адресу vicnik@i.ua, де вказати ПІБ 

керівника та контактний телефон, кількість осіб та вартість (80, 60 чи 
30 грн). 
 
РОЗМІЩЕННЯ В КОЗИНІ (20-30 ХВИЛИНАХ ЇЗДИ ВІД ЦЕНТРУ ЗМАГАНЬ) 
Санаторій «Пролісок» 

смт. Козин, вул. А. Солов’яненко, 369 , тел.: (04572) 3-70-91, prolisok.in.ua 
Учбово-оздоровчий комплекс «Червона Рута» 

смт. Козин, вул. А. Солов’яненка, 475 , тел.: (044) 251-69-22, platium.com.ua 
Центр професійного навчання ДПА 

смт. Козин, вул. А. Солов’яненка, 308 (Рудики) , тел.: (044) 251-68-71, cpn.gov.ua 
Оздоровчий табір «Дніпро» 
ua-travels.com/detki/doldneprkiev.html 
200 місць. Вартість - 200 грн з особи за добу (100 грн за розміщення + 100 грн за 3-х разове 

харчування). 
Можливий варіант за 150 грн, де 100 грн за розміщення + 50 грн за обід. На сніданок і вечерю 
кухня забезпечує кип'яток. 
Увага! Самостійне приготування їжі заборонено! 
Для замовлення розміщення в оздоровчому таборі «Дніпро» необхідно подати заявку до 5 
жовтня 2014 року на адресу vicnik@i.ua, де вказати ПІБ керівника та контактний телефон, дату 
заїзду до табору, кількість осіб та вартість (200 чи 150 грн). 
 
РОЗМІЩЕННЯ В КИЄВІ 
«Юний турист» 

Організатори змагань пропонують розміщення на базі «Юний турист», вул. Академіка 

Заболотного, 144 . 
Номери 4-місні, туалет, душ та умивальники знаходяться на поверсі. 
Вартість розміщення - 65 грн з особи за ніч. 
З'явилися покращені номери з зручностями в номері - 100 грн з особи за ніч. 
(Ціни станом на 5 серпня 2014 року). 
Увага! Самостійне приготування їжі заборонено! 

Замовити розміщення на базі "Юний турист" можна за телефоном +38095-916-00-06 Арсен 
Артурович. 
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«Робінзон» 

Розміщення також можливе в приміщенні туристичного клубу «Робінзон», що розташований в 

районі м. «Дарниця», вул. Будівельників 32/2 . 
Стосовно кількості місць та вартості звертатись до керівника клубу Шепнівського Олександра 
Миколайовича особисто, тел. 292-13-89 (роб.) та 067-707-43-23 (моб.). 

«Клуб хостелів Києва» 

Розміщення також можливе в хостелах «Клубу хостелів Києва», вартість від 85 грн з особи за 
ніч. 
Інформацію щодо розміщення дивіться тут та тут. 
При спілкуванні можно повідомити, що ви від Федерації спортивного орієнтувания України. 

Оренда квартир 

miete.com.ua 
dobovo.com 
kiev.arenda24.com 
 
Харчування: самостійно в їдальнях та кафе міста. 

 
Транспортне обслуговування:  

1 день змагань — Нові Безрадичі 

До місця старту першого дня змагань — залізничного переїзду поблизу залізничної 
станції "Нові Безрадичі" - можна дістатися: 

 Маршрутним таксі №309 з автостанції "Видубичі". Вартість проїзду – 12 грн в один 

бік. 
Розклад руху: 7:05, 7:20, 7:35, 7:50, 8:05, 8:20, 8:40, 9:00, 9:15, 9:35, 9:55, 10:15, 
10:30, 10:45, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00. 
Їхати біля 40 хв. до повороту з траси до села Нові Безрадичі, далі пішки вздовж траси 
до тунелю під трасою згідно схеми. 

 Електричкою Київ - Миронівка. Вартість проїзду – 7-8 грн в один бік. 

Відправлення з Центрального залізничного вокзалу о 07:26 та о 08:47, прибуття на 
станцію "Нові Безрадичі" о 08:12 та о 09:32 відповідно, далі згідно схеми арени 
змагань. Відправлення з станції "Нові Безрадичі" в напрямку Києва о 18:18. 

 Власним автотранспортом — їхати по старій Обухівській трасі (не по Столичному 
шосе) до повороту з траси до села Нові Безрадичі, розвернутися на трасі в бік Києва 
(за 200 м), проїхати назад до залізничного переїзду і переїхати залізницю. Місце для 
паркування вказано на схемі арени змагань. 

 Є можливість організувати транспорт для доставки учасників з автостанції 
"Видубичі" до місця старту та в зворотному напрямку. Вартість – 12 грн в один бік. 
Для замовлення необхідно подати заявку до 10 жовтня 2014 року на адресу 
vicnik@i.ua, де вказати: ПІБ керівника та контактний телефон, кількість осіб туди та 
кількість осіб в зворотному напрямку. 
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2 день змагань — Стугна 

До місця старту другого дня змагань — поблизу річки Стугна — 
можна дістатися: 

 Маршрутним таксі №313 з автостанції "Видубичі". Вартість 
проїзду – 12 грн в один бік. 
Відправлення по заповненню. Виходити на повороті на дамбу 
(за 400 м до р. Стугна), далі згідно схеми арени змагань. 

 Електричкою Київ - Миронівка. Вартість проїзду – 7-8 грн 
в один бік. 
Відправлення з Центрального залізничного вокзалу о 07:26 та 
о 08:47, прибуття на платформу "Стугна" о 08:22 та о 09:42 
відповідно, далі згідно схеми арени змагань. 
Відправлення з платформи "Стугна" в напрямку Києва о 
17:58. 

 Власним автотранспортом — їхати по Столичному шосе, біля Плют звернути на 
Українку, їхати до повороту на дамбу. Місце паркування вказано на схемі арени 
змагань. 

3 день змагань — м. Українка 

До місця старту третього дня змагань — палацу культури "Енергетик", м. Українка, пр. 

Дніпровський, 15, — можна доїхати: 
 Маршрутним таксі №313 з автостанції "Видубичі". Вартість проїзду – 12 грн в один 

бік. 
Відправлення по заповненню. Виходити 
в Українці на зупинці "Центр", далі 
згідно схеми арени змагань. 

 Електричкою Київ - Миронівка. 

Вартість проїзду – 7-8 грн в один бік. 
Відправлення з Центрального 
залізничного вокзалу о 07:26 та о 
08:47, прибуття на платформу "Стугна" 
о 08:22 та о 09:42 відповідно, далі 
згідно схеми арени змагань. 

Відправлення з платформи "Стугна" в 
напрямку Києва о 17:58. 

 Власним автотранспортом — їхати по 
Столичному шосе, біля Плют звернути 
на Українку і іхати до міста. Місце 
паркування вказано на схемі арени 
змагань. 

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.  

Процедура реєстрації SportIdent-чипів 

На змаганнях застосовується система попереднього (технічного старту), вихід на технічний 
старт за протоколом, на старті необхідно судді пред'явити особистий чіп, або отримати чіп в 
оренду. В момент реєстрації чипа відбувається його очищення, номер чипа записується в базу. 
Ця процедура буде виконуватися в кожен день змагань і тому, якщо були помилки в номерах 
чипів в заявочних документах, або відбулася зміна особового чипа в будь-який день змагань, то 
попереджати суддю про це не треба, реєстрація чипів відбувається автоматично. 
Додаткових станцій очищення не буде. 
На змаганнях можливе застосування чипів SportIdent SI-5, SI-6, SI-9 і чипів SportTime. Чіпи SI-5 
мають можливість реєстрації 25 відміток на КП, їх використання бажано в молодших вікових 
групах. Чіпи SI-10, SI-11, pCard і tCard не обслуговуються, на мандатної комісії їх потрібно здати 
в суддівську колегію, і тоді ваші учасники будуть отримувати чипи в оренду безкоштовно. 
Технічний старт буде перебувати в районі фінішу, інтервал часу між технічним стартом і 
основним стартом буде складати 5 хвилин для кожного дня змагань. 
На фініші необхідно в кожен день змагань здавати орендовані чипи. 
Після фінішу карту необхідно покласти в пакет з назвою області або країни. Представник 
області або країни зможе отримати карти через 15 хвилин після завершення старту!



Місцевість 

1 день змагань — Нові Безрадичі 

Місцевість в основному рівнинна з ділянками мікрорельєфу. Ліс хвойний, частково чистий, 
частково з листяним підліском різної прохідності. Є важкопрохідні ділянки молодого лісу. 
Сітка доріг розвинена добре. Ґрунт піщаний. 
 

Карта 
Корегування: Р. Слободянюк (березень 2014). 
Використані матеріали: О. Гаврилюк (2002). 
Масштаб 1:10000, перетин 2,5 м. 
 
 
Зразки карти 

  

2 день змагань — Стугна 

Мікрорельєф. Максимальний перепад висот на одному схилі 25 м. Ліс хвойний, з листяним 
підліском різної прохідності. Ями та низини переважно заросли високою травою та малиною. 

В багатьох місцях є вирубки і буреломи, незручні для пробігання. Велика кількість залишків 
просік. По деяких з них зроблені пропашки. Дорожня сітка середньої розгалуженості. Ґрунт 
піщаний 
 
Карта 
Корегування: Р. Слободянюк (серпень 2014). 

Використані матеріали: Р. Слободянюк (2007), В. Бортник, О. Гаврилюк (2001). 
Масштаб 1:10000, перетин 5 м. 
 
Зразки карти 

  

 



3 день змагань — м. Українка 

Міський мікрорайон м. Українка. 
Будьте уважними під час перетину вулиць! Пересуватись вздовж вулиць з рухом транспорту 
лише по тротуару! 
Нагадуємо: 
- Забороняється долати приватні території, огороджені парканом. 

- Забороняється пересуватись через квіткові насадження та клумби. 
 
Карта 
Р. Слободянюк (серпень 2014). 
Масштаб 1:5000, перетин 2 м. 
 
Зразки карти 

  

 

Арени 

 

  

http://onischuk-cup.kiev.ua/2014/images/onischuk2014_arena1.jpg


Параметри дистанцій 

Параметри дистанцій 17.10.2014                      Параметри дистанцій 18.10.2014 

Група Довжина Кількість 
КП 

 Група Довжина Кількість КП 

Н (новачки) Ж 1910 м 8 КП  Н (новачки) Ж 1570 м 6 КП 

Ж10 1740 м 7 КП  Ж10 1560 м 8 КП 

Ж11 1880 м 9 КП  Ж11 2030 м 9 КП 

Ж12 2110 м 9 КП  Ж12 2490 м 12 КП 

Ж13 2260 м 9 КП  Ж13 3140 м 11 КП 

Ж14 2890 м 11 КП  Ж14 4070 м 11 КП 

Ж15 3390 м 11 КП  Ж15 4120 м 12 КП 

Ж16 3880 м 10 КП  Ж16 4860 м 10 КП 

Ж17 4970 м 14 КП  Ж17 5900 м 16 КП 

Ж18, Ж20 5680 м 14 КП  Ж18, Ж20 8730 м 19 КП 

Ж21А 4790 м 11 КП  Ж21А 6280 м 12 КП 

Ж21Е 6640 м 19 КП  Ж21Е 10570 м 24 КП 

Ж35, Ж40 5850 м 15 КП  Ж35, Ж40 8220 м 17 КП 

Ж45, Ж50 5240 м 12 КП  Ж45, Ж50 7230 м 13 КП 

Ж55, Ж60 4210 м 14 КП  Ж55, Ж60 5160 м 12 КП 

Ж65, Ж70 2550 м 11 КП  Ж65, Ж70 3930 м 14 КП 

Ж75, Ж80 2270 м 10 КП  Ж75, Ж80 3360 м 12 КП 

Н (новачки) Ч 2130 м 9 КП  Н (новачки) Ч 1640 м 7 КП 

Ч10 1740 м 7 КП  Ч10 1990 м 7 КП 

Ч11 2090 м 8 КП  Ч11 2500 м 11 КП 

Ч12 2410 м 10 КП  Ч12 3220 м 12 КП 

Ч13 2490 м 9 КП  Ч13 3550 м 10 КП 

Ч14 3030 м 9 КП  Ч14 4230 м 10 КП 

Ч15 3790 м 12 КП  Ч15 4640 м 11 КП 

Ч16 4640 м 12 КП  Ч16 5610 м 13 КП 

Ч17 6040 м 11 КП  Ч17 7630 м 13 КП 

Ч18, Ч20 7740 м 17 КП  Ч18 Ч20 9500 м 14 КП 

Ч21А 6350 м 13 КП  Ч21А 8440 м 18 КП 

Ч21Е 8570 м 20 КП  Ч21Е 13160 м 26 КП 

Ч35, Ч40 7860 м 13 КП  Ч35, Ч40 10090 м 20 КП 

Ч45, Ч50 6490 м 15 КП  Ч45, Ч50 8780 м 18 КП 

Ч55, Ч60 4740 м 15 КП  Ч55, Ч60 6290 м 14 КП 

Ч65, Ч70 2920 м 13 КП  Ч65, Ч70 4360 м 14 КП 

Ч75, Ч80 2130 м 9 КП  Ч75, Ч80 3560 м 9 КП 

 



Параметри дистанцій 19.10.2014 

Група Довжина Кількість КП 

Н (новачки) Ж 990 м 7 КП 

Ж10 1020 м 7 КП 

Ж11 1090 м 7 КП 

Ж12 1900 м 11 КП 

Ж13 2030 м 12 КП 

Ж14 2270 м 9 КП 

Ж15 2540 м 13 КП 

Ж16 2650 м 14 КП 

Ж17 2650 м 14 КП 

Ж18 Ж20 3280 м 20 КП 

Ж21А 2700 м 18 КП 

Ж21Е 3510 м 21 КП 

Ж35 Ж40 3130 м 16 КП 

Ж45 Ж50 2680 м 13 КП 

Ж55 Ж60 2360 м 13 КП 

Ж65 Ж70 1780 м 13 КП 

Ж75 Ж80 1450 м 9 КП 

Н (новачки) Ч 1150 м 7 КП 

Ч10 1270 м 9 КП 

Ч11 1350 м 7 КП 

Ч12 2110 м 13 КП 

Ч13 2230 м 13 КП 

Ч14 2740 м 16 КП 

Ч15 2810 м 13 КП 

Ч16 2870 м 16 КП 

Ч17 3090 м 18 КП 

Ч18 Ч20 3400 м 18 КП 

Ч21А 3020 м 15 КП 

Ч21Е 3740 м 22 КП 

Ч35 Ч40 3620 м 25 КП 

Ч45 Ч50 3560 м 22 КП 

Ч55 Ч60 3160 м 20 КП 

Ч65 Ч70 2050 м 15 КП 

Ч75 Ч80 1730 м 14 КП 

 
 


