
Особистий чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, ветерани) 
Кубок України 1-2 етапи, Кубок України зі спринту 1 -2 етапи  

 
Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та  
позашкільних закладів зі спортивного орієнтування  

(бігом, ІІІ - IV ранг) 
 

V спортивні ігри школярів України 
 

Бюлетень 1-2 
  

Організатори:   

         Міністерство молоді та спорту України  

Федерація спортивного орієнтування України   

Управління молоді та спорту Херсонської облдержадміністраці 

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської райдержадміністрації   

Федерація спортивного орієнтування Херсонської області  

Цюрупинська ДЮСШ                  

  

Директор змагань  Альохін Василь (м. Цюрупинськ) І к.   (095) 343-44-35 

Головний суддя  Карась Володимир (м. Цюрупинськ) НК  (095) 889-58-63 

Головний секретар  Постельняк Марина (м. Суми) НК    

Заст. гол. судді по дистанціях   

(067) 718-41-82 

 Михайлов Олександр (м. Цюрупинськ) І к.  (095) 430-37-46 

Заст. гол. судді з інформації  

Бібленко Василь (м. Херсон) І к.     (066) 583-68-19 

Інспектор          

Кандибей Євген (м. Суми) І к.     (050) 823-24-77  

Контролер  

Кобець Сергій (м. Херсон) І к.      (066) 110-70-46   

  

Термін проведення:  30 березня-04 квітня 2016 року  

Місце проведення:  Херсонська обл., Цюруписький р-н, м. Цюрупинськ  

Центр змагань:  Херсонська обл., м. Цюрупинськ, вул. Самарця 1-а, ДЮСШ.  

   

Програма змагань: 

 30 березня. Середа.  Заїзд учасників. Робота мандатної комісії до 18 години.  

З 14 до 17 години-полігон.  

31 березня. Четвер. 

10.30 – Змагання на подовжених дистанціях  

18.00 – Церемонія відкриття змагань та нагородження переможців (Центр культури та 

дозвілля, м. Цюрупинськ, вул. Енгельса 26)   

01 квітня. П’ятниця  

10.30 – Змагання на довгих дистанціях.  

02 квітня. Субота 

10.30 – Змагання на скорочених дистанціях. 

03 квітня. Неділя 

10.00 – Змагання на коротких дистанціях. 

04 квітня. Понеділок 

  Роз’їзд учасників змагань. 



Учасники змагань: 

- Чемпіонат України серед дорослих - Ч/Ж21Е, Ч/Ж21А;   

- Чемпіонат України серед юніорів - Ч/Ж20;  

- Чемпіонат України серед юнаків - Ч/Ж 12, 14, 16, 18; 

- Чемпіонат України серед ветеранів - Ч/Ж 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ( при кількості 

учасників в групах менш ніж 5 спортсменів – групи можуть бути об’єднанні, за 

винятком найстаршої вікової групи); 

- Кубок України та Кубок України зі спринту - Ч/Ж 21Е; 

- Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ 

та позашкільних закладів - Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21Е (не старші ніж 1993 р. н.) 

- V Спортивні ігри серед школярів України  - Ч/Ж 1999 р.н. та молодші (заявлятися 

до груп Ч/Ж  16, 18  відповідно до віку)  

Кількість учасників від однієї команди: 

- ЧУ дорослі, юніори, юнаки, ветерани,  - до 16 спортсменів, 1 тренер, 1 представник 

- Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів – до 

16 спортсменів, 1 тренер, 1 представник 

- V Спортивні ігри серед школярів України  - до 12 спортсменів незалежно від статі, 

за умови що до складу команди повинно входити не менше 4 дівчат. 

  

Визначення результатів:  

Місце спортсмена у кожній групі визначається за меншим часом проходження дистанції. 

Місце команди у командному заліку у Всеукраїнських змаганнях серед вихованців 

ДЮСШ та позашкільних закладів визначається за більшою сумою балів до 12 кращих 

особистих результатів учасників змагань у групах Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21Е (1993 р. н. та 

молодших). Бали нараховуються: 

- груп Ч/Ж12,14 – згідно з таблиці: 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13  11  1 

- груп Ч/Ж16,18,20 – згідно з таблиці: 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 … 30 

Очки 35 32 30 28 26 25 24 23  11  1 

- груп Ч/Ж21Е (не старші ніж 1993 р. н.) – згідно з таблиці: 

 Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33  11  1 

Місце команди серед збірних команд областей та міста Києва у командному заліку у V 

Спортивних іграх серед школярів України визначається за більшою сумою балів всіх 

учасників команди у групах Ч/Ж. Бали нараховуються: 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 16 

Очки 36 30 25 20 17 14 11 9  7  1 

  

Заявки: Попередні  іменні заявки згідно п.10 Положення приймаються на адресу он-лайн 

заявок на сайті ФСО http://orientsumy.com.ua/index.php   

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню заявку 

(компенсаційний внесок №1, №2 фінансово-майнового регламенту).   

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. Всі спортсмени та представники 

команд надають у мандатну комісію ксерокопію довідки про ідентифікаційний код. 

 

Система відмітки: На змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sport Ident. Учасники  

сплачують оренду чипів додатково до сплати стартового внеску у розмірі для груп Ч/Ж 12–16  

20 грн. за всі дні змагань, інші групи - 40 грн. за всі дні змагань. Учасники, що мають власні 

чипи повинні надати  їх номери в он-лайн заявці. Відсутність у заявці номеру чіпу учасника 

свідчить про згоду на оренду чіпу у Організаторів. 

 

 

http://orientsumy.com.ua/index.php


 

Розміщення :  

Готелі  м. Херсон і м. Цюрупинськ - вартість від 70 грн. з людини  за добу; база ОблЦТКТум  

(м. Херсон) – 60 місць вартість від  40 грн. з людини за добу; спортзали - 15 грн. з людини за 

добу.  

Замовлення на проживання (крім приватного сектора) за тел. 0953434435  

Альохін В.П. до 21.03.2016  

  

Транспортне обслуговування:   

Замовленим автотранспортом з м. Цюрупинськ (ЗОШ №2) до арени змагань: 70 грн. з 1 чол. 

за 3 дні змагань.  

Заявку на транспорт подавати по тел. 0953434435 Альохін В.П. до 21.03.2016  

Від м. Херсон (автостанція «Ц.Ринок») до м. Цюрупинськ курсує приміський  

автотранспорт 10.00 -11.00 грн.  

  

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), за 

рахунок організацій, що відряджають.   

Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок державного фінансування та 

стартових внесків.   

   

Внески за 4 дні змагань:  

  Вікова група 

Пільговий 
заявочний 

внесок для 

членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 

Пільговий  внесок для 

членів ФСОУ (доля 

’’Організатора’’) 

Повний пільговий 
внесок для членів 

ФСОУ 

Повний внесок 

для не членів 

ФСОУ 

Ч/Ж до 2003 р.н. 24 грн 48 грн 72 грн 72 грн 

Ч/Ж 2002 р.н., 1946 р.н. 

та старші 
32 грн 64 грн 96 грн 140 грн 

Ч/Ж 2001-1998 р.н. 

Ч  1956 - 1947  р.н. 

Ж 1961 – 1947 р.н., 

інваліди 

40 грн 80 грн 120 грн 170 грн 

Ч  1997-1957 р.н. 

Ж 1997-1962 р.н. 
56 грн 114 грн 170 грн 240 грн 

Сім’я з 3 осіб та більше один максимальний внесок за всіх за кожний вид змагань 

   

Місцевість:   

Піщані тераси заплави (пойми) р. Дніпро - Олешківські аренні піски. Рослинність - різновікові 

соснові посадки, незначне вкраплення листяних порід (акація, береза). Велика кількість 

відкритого і напіввідкритого простору. Рельєф дюнного характеру, висотою до 6 метрів.   

  

Карти: герметизація – файли, 

середні М 1:10000, 75000 Н 2,5 м, А4, 

довгі дистанції М 1: 10000, 15000, Н 2,5 м, А4,  

середні М 1:7500, 10000 Н 2,5 м, А4,  

спринт М1:5000, Н=2,5 м, А4.   

Картограф: О. Михайлов. Карти підготовлені в 2011-2015 рр.     

  

  



Зразки карт  

    
 

  

Можливість для тренувань: полігон – карта «Цюрупинськ» м. Цюрупинськ;  

 

Заборонені райони: Лісові масиви поблизу с. Пролетарка, с. Раденськ, с. Стара Збуріївка, 

житлоселище м. Цюрупинська.  

 

ЗАПРОШУЄМО НА ЗМАГАННЯ: 

17-20 березня 2016 року в місті Цюрупинську відбудуться відкриті Всеукраїнські змагання зі 

спортивного орієнтування «Кубок Олешшя-2016».  

тел. (095)88-95-863 Карась В.К.,   (095)34-34-435 Альохін В.П. 

 

    

 
 




