
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок  

України (1-3 етапи) зі спортивного орієнтування (на велосипедах) 

21-24.05.2015 р., м.Харкiв (ІІІ ранг) 

 

БЮЛЕТЕНЬ 3 

 

 

Організатори:  Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту 

Федерація спортивного орієнтування України 

 Федерація спортивного орієнтування Харківської області 

 

Головний суддя:    Пустова Наталія (095) 3883247 

Інспектор від ФСО: Бондаренко Володимир I к. 

Головний секретар: Уфімцева Євгенія 

Заст. гол. судді по дистанціях:  Нестеров Євген 

Начальник старту:  Ільченко Альона 

Начальник фінішу: Уфімцев Іван 

Контактні реквізити:   Пустова Наталія (095) 3883247 

E-mail:    natapustova@gmail.com   

Веб-сторінка:  http://orienteering.kh.ua 

  

Місце проведення змагань:  м.Харків, лісовий масив Лісопарк. До центру змагань під’їзд 

громадським транспортом. 

Терміни змагань: 21-24.05.2015р. 

Центр змагань: лыжна база "Динамо", Харківський Лісопарк 

Програма змагань: 

22 травня,  п’ятниця. Заїзд учасників. 

15:00-20:00 Модельні змагання (полігон). 

15:00-20:00 Мандатна комісія (центр змагань).  

20:00              Засідання ГСК та представників команд (центр змагань). 

23 травня, субота. 

10:30  Змагання у заданому напрямку на середніх дистанціях. 

15:30  Змагання у заданому напрямку на спринтерських дистанціях. 

17:00    Засідання ГСК та представників команд (центр змагань). 

24 травня, неділя. 

12:00  Змагання у заданому напрямку  на подовжених дистанціях. 

17:00    Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань). 

25 травня, понеділок. Від’їзд учасників. 

У зв`язку з великою кількістю прохань від учасників змагань, розглядається 

питання перенесення змагань на середній дистанції з п’ятниці на неділю, 24 травня. 

Тобто в один день буде проведено два старти (середня 10:30 та коротка 15:30), а 

пройти мандатну комісію можна буде на арені змагань перед стартом 23 травня. 

Перед покупкою квитків зв’яжіться з організаторами змагань. 

http://orienteering.kh.ua/


Учасники 
У змаганнях беруть участь збірні команди областей, м. Києва та спортсмени особисто. 

Змагання особисто-командні. Кубок України – змагання особисті.  

 

Склад команди 
ЧУ: до 12 учасників, 2 тренера, 1 представник (групи Ч/Ж21Е, 21А) 

ЧУ серед юнаків та юніорів: до 12 учасників, 2 тренера, 1 представник (групи Ч/Ж 14, 17,   

20) 

Кубок України: без обмежень 

Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом.  

 

Загальні положення визначення результатів 
В особистому заліку чемпіонатів України результат учасника в індивідуальних змаганнях 

у заданому напрямку визначається за меншим часом проходження дистанції від моменту 

старту до фінішу. 

Команди-переможниці в загальнокомандному заліку чемпіонатів України визначаються 

за кращою сумою очок до 10 кращих особистих результатів змагань.  

Очки нараховуються: 
Чемпіонат України:  Ч/Ж 21Е  згідно таблиць 8.1 та Ч/Ж 21А  згідно таблиць 8.3  

Чемпіонат України серед юніорів та юнаків: для груп Ч/Ж  17, 20- згідно таблиць № 8.2, 

для груп Ч/Ж 14 згідно таблиць № 8.3  

Обмеження: згідно Положення Мінсім’ямолодьспорту України. 

 

Можливості для тренувань 
З питань організації тренувань звертатися до головного судді змагань. 

 

Райони, що закриті для тренувань 
Район лісопарку, мікрорайон Велика Данилівка, район харківської Швейцаріі закриті для 

тренувань до 21.05.2015 р.  

 

Заявки 
Попередні заявки на участь у змаганнях мають потрапити до організаторів змагань не 

пізніше 12 травня  2015 року. Заявку на участь у змаганнях зареєструватися за 

посиланням:   http://orient.z52.ru/. 

Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної 

культури та спорту обласної державної адміністрації або клубів, та завірені медичною 

установою або спортивним диспансером, паспорти або свідоцтва про народження, 

кваліфікаційні книжки спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії.  

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. 

До змагань допускаються команди, які підтвердили у встановлений термін свою участь у 

змаганнях.  

 

 

 

http://orient.z52.ru/


Місцевість та район змагань: 

Район змагань розташований в лісовому масиві Лісопарк, районі харківської Швейцаріі та 

мікрорайона Велика Данилівка. Добре розвинута сітка доріг. Грунт твердий. На деяких 

ділянках – балки з сіткою доріг. В мікрорайоні Велика Данилівка є незначний рух 

транспорту.  

           

Умовні знаки: Умовні знаки.  

УВАГА!!!  На дистанціях під час змагань можливий мало інтенсивний рух 

автотранспорту. Пересування по автошляхах загального користування відповідно до 

правил дорожнього руху.  

Спорядження: 

Згідно п. 4.15.9.2. чинних Правил змагань учасник має постійно носити під час змагань на 

дистанції шолом для захисту голови. Учасники, які не мають шолому, до участі у 

змаганнях не допускаються. Усі учасники змагань повинні мати страховий поліс. 

Розміщення 

Хостел на Залеської 

http://hostel-kharkov.ucoz.ua/ 

м. Харків, вул. Залесская, буд №5 

від 80 гр ліжко за добу 

+38 057 754-83-92, +38 050 698-24-06, +38 097 266-54-78, +38 093 571-93-90 

 

Хостел “Радужний” 

м. Харків, вул. Залізнична, 2 

від 70 гр ліжко за добу 

+380 67 570 4784 

 

Хостел CITIZEN 

http://www.kharkovcitizen.com.ua/ 

м. Харків, пр. Московский 131 Б, кв 85 

від 80 гр ліжко за добу 

+38 066 1969294, +38 067 9756266 

 

 

 

http://orienteering.kh.ua/docs/Znaki-MTBO.pdf
http://hostel-kharkov.ucoz.ua/


Відмітка: На змаганнях використовується електронна відмітка SportTime. 

 (чіпи SportIdent SI-9 працюють) 

Оренда чипів – для груп Ч/Ж14 – 10 грн. за всі дні змагань, для всі інших – 20 грн. 
 

Фінансування 

Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі), - за 

рахунок  організацій, що відряджують. 

Проведення змагань здійснюється за рахунок державного фінансування та cтартових 

внесків учасників. 

 

 



Внески за 3 дні змагань: 

 
Вікова група Пільговий 

внесок для 
членів 
ФСО 

України, 
грн 

(доля 
ФСОУ) 

Пільговий 
внесок для 
членів ФСО 
України, грн. 

(доля 
Організ.) 

Разом 
 

Повний 
внесок 

для не членів 
ФСО 

України,грн. 
(доля ФСОУ) 

 

Повний 
внесок для не 
членів ФСО 
України,грн. 

(доля 
Організ.) 

Разом 

2002 р.н. та 
молодші 

18 30 48 18 30 48 

2001 р.н.,1945 
р.н і старші  

24 40 64 48 40 88 

2000-1997 
р.н., чоловіки 
1946 р.н.  
та жінки 1960 
р.н. 
та старші  

30 40 70 60 40 100 

Чоловіки 
1996-1956 
р.н.,  
жінки 1996-

1961р.н 

 

42 50 92 84 50 134 

  

 


