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Чемпіонат України 
(дорослі, юніори, юнаки,  
спринтерські дистанції)  

Кубок України   
(5-6 етап, фінал, спринт, бігом)  

Чемпіонат України серед ветеранів  
(спринтерські дистанції) 

 

Бюлетень 3 
 

Організатори:   

       Міністерство молоді та спорту України  

Федерація спортивного орієнтування України   

Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації 

Федерація спортивного орієнтування Сумської області 

КСО «Скіф» та клуб «Орієнтир» 

Директор змагань:   Постельняк Олег  (м. Суми) НК    (067) 540-18-54 

Головний суддя:      Слутий Ігор (м. Суми) І к.   (050) 327-31-35 

Головний секретар: Постельняк Марина (м. Суми) НК   (067) 718-41-82 

Заст. гол. судді  

по дистанціях:             Литовченко Сергій (м. Суми) І к.  

 

 

Термін 

проведення:  

 

22 - 26 вересня 2016 року  

Місце 

проведення:  

м. Суми  

Центр 

змагань:  

Сумська обласна державна адміністрація,  

пл. Незалежності, 2, м. Суми  

(див. схему розташування арен 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k). 

 

Програма змагань: 

22 вересня. Четвер  Заїзд учасників  

09:00 - 14:00 - Робота мандатної комісії  (Центр змагань) 

10:00 - 14:00 – Модельні змагання (Центр змагань) 

16.00 – Змагання зі спринту (пролог, Центр змагань)   

23 вересня. П’ятниця  

10:00 - Змагання на спринтерських дистанціях з гандикапом за 

результатами прологу (фінал А та фінал Б), подання технічних заявок на 

участь у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж) до секретаріату. 

16:00-17:45 – Відкриті змагання з мікро орієнтування «Лабіринт» (Центр 

змагань). Участь за бажанням, безкоштовна 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k
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17.30 – Засідання ГСК разом з представниками команд (Центр змагань), 

останній термін подання технічних заявок на участь у змішаних 4-х 

етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж)   

18:00 - Церемонія відкриття змагань та нагородження переможців (Центр 

змагань)  

24 вересня. Субота  

10:00 - Змагання на середніх дистанціях (масстарт)  

13.00 – Засідання ГСК разом з представниками команд (Арена змагань з 

масстарту) 

13:30 - Церемонія нагородження переможців (Арена змагань з масстарту) 

 

25 вересня. Неділя 

09:00 - Змагання у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж)  

13:30 - Церемонія нагородження переможців та закриття змагань (Арена 

змагань з естафет)  

26 вересня. Понеділок  Роз’їзд учасників змагань  

 

Учасники змагань: 

1. Чемпіонат України (особисто-командні):  

 серед дорослих:  Ч/Ж 21А, 21Е;  

 серед юніорів: Ч/Ж 20; 

 серед юнаків: Ч/Ж 12, 14, 16, 18. 
Групи у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж): 12, 14, 16, 18, 

20, 21. 
Склад команди: до 16 учасників у будь-якій групі, до 2 тренерів. 

Кількість команд та учасників від території не обмежена. 
2. Кубок України зі спринту (особисті):  Ч21Е, Ж21Е. 
3. Чемпіонат України серед ветеранів (особисто-командні). 

Групи в індивідуальних змаганнях: Ч 40, 55, 75, 80. Ж 45, 50. 
Групи у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж): за сумою віку 

учасників команди від 35 років та старші: 180, 220, 260. 
Склад команди: до 16 учасників у будь-якій групі, до 2 тренерів. 

Кількість команд та учасників від території не обмежена. 
 
У зв’язку з малою кількістю заявлених учасників організатори 

прийняли рішення про об’єднання груп: 
Групи Ж21А та Ж35 об’єднуються у групу Ж21А 
Групи Ж50,55,60 об’єднуються у групу Ж50 
Групи Ч40,45,50 об’єднуються у групу Ч40 
 
Комплектування естафетних команд – по територіях. Неповні 

команди до змагань не допускаються. Естафетні команди, скомплектовані 
зі спортсменів різних територій, змагаються поза конкурсом. 

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): без обмежень. 
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 Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у 

Чемпіонаті та Кубку України поза конкурсом. 

Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних 

змагань зі спортивного орієнтування (далі – Правила). Рекомендована 

форма екіпіровки: кросівки без металевих шипів, відкритий тип одягу. 

 

Визначення результатів:  

Місце спортсмена у кожній групі визначається за меншим часом 

проходження дистанції. 

Місце команди визначається за більшою сумою балів у всіх вікових 

групах: до 12 кращих особистих результатів у кожному індивідуальному 

виді програми та до 3 кращих результатів у змішаних 4-х етапних 

естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж). Очки у виді програми – гандикап нараховуються 

тільки у фіналі А (до фіналу А потрапляють учасники прологу, що 

програли переможцю у відповідних групах не більше 20 хв.). Учасники 

фіналу Б очок до командного заліку не отримують. Очки нараховуються 

відповідно до Правил. У разі однакової кількості очок у двох і більше 

команд перевага надається команді, яка послідовно має більше І, ІІ і ІІІ 

місць у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж) у групах ЧЖ21.  

 

Заявки: УВАГА! На мандатну комісію необхідно подати: 

 Заявку на ЧУ 

 Заявку на ЧУ серед ветеранів 

 Технічну заявку на естафету (кількість команд у кожній групі) 

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану 

попередню заявку (компенсаційний внесок №1 та №2 Фінансово-

майнового регламенту ФСО України).   

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. Всі спортсмени 

та представники команд надають до мандатної комісії ксерокопію довідки 

про ідентифікаційний код. 

 

Система відмітки: на змаганнях буде застосовано систему електронної 

відмітки Sport Ident.  

Учасники  вносять номер чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують 

оренду чипів додатково до сплати стартового внеску у розмірі: 

 для груп Ч/Ж 12–16  20 грн. за всі дні змагань,  

 інші групи - 50 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. 

Представники отримують орендні чіпи під час проходження мандатної 

комісії. Учасники здають їх особисто в останній день після зчитування на 

фініші. 
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Проживання  

Розміщення учасників в готелях та гуртожитках м. Суми.  

1. Гуртожиток Сумського хіміко-технологічного ЦПТО: 45 місць, 50,00 грн. 
доба, кухня на 5 поверсі зі своїм посудом, гаряча вода тільки по 
середам. Телефон коменданта Чепурна Тетяна Михайлівна (0542) 
360-263, вул. Прокоф’єва, 38-а. 

2.  Гуртожиток-готель "Олімпійський": тримісні номери - 91,00 грн. доба за 
1 місце, двомісні номери - 182,00 за 1 місце (є холодильник, 
телевізор), люкс-номери - 560,00 грн., в готелі є ресторан, кафе-бар, 
мережа Internet. Телефон готелю (0542) 665-065, вул. Прокоф’єва, 38/2 

3. Табір "Орлятко" (вул. Народна, до 100 місць). 
2,3,4-х та 7-ми місні номери, блокова система - душ та туалет у 
блоці, вартість від 60 грн. з особи за добу, директор - Кулик 
Олександр Васильович, тел. 050 351 1018. 
Є можливість замовити триразове харчування від 100 грн. 
50.94696, 34.83152. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k 

 
Харчування  

Самостійно або в закладах громадського харчування м. Суми.  

 

Транспортне обслуговування під час змагань   

Транспортне обслуговування під час змагань не передбачається, до всіх 
арен можна добратися міським транспортом або пішки (див. схему  
розташування арен) від Центру змагань. 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k 
 

Фінансування  

Витрати, що пов'язані з участю у змаганнях і 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.   

 

Можливість для тренувань: Модельні змагання – в день приїзду на 

змагання 22 вересня 2016 року з 10.00 до 14.00. Старт модельних 

змагань – на вході до Дитячого парку м. Суми  (див. схему).  

 

Заборонені райони: Житлові масиви  м. Суми (див. схему). 

 

Схема розташування арен та заборонених районів: 

https://drive.google.com/open?id=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k&usp=sharing 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k
https://drive.google.com/open?id=1jG8338gY4qj43HIMZx99z7lip7k&usp=sharing


5 

 

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 68 грн 92 грн 92 грн 

Ч/Ж 2002 р.н., 1946 

р.н. та старші 
32 грн 88 грн 120 грн 180 грн 

Ч/Ж 2001-1998 р.н. 

Ч  1956 - 1947  р.н. 

Ж 1961 – 1947 р.н., 

інваліди 

40 грн 120 грн 160 грн 240 грн 

Ч  1997-1957 р.н. 

Ж 1997-1962 р.н. 
56 грн 164 грн 220 грн 300 грн 

Сім’я з 3 осіб та 

більше 
один максимальний внесок за всіх за кожний вид змагань 

 

Карти: спринт (пролог), гандикап - М 1:4000, Н=2 м., середня (масстарт) - 

М 1:5000, Н=2 м надруковані типографським способом, заламіновані.   

Карта естафет надрукована на лазерному принтері, герметизована, М 

1:4000, Н=2 м.   

Картографи: С. Усенко, С. Литовченко, А. Панченко, А. Плохенко.     

 

Умовні знаки: 
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22.09 СПРИНТ  (пролог) 
Район змагань. Центральні житлові масиви м. Суми,  
Арена змагань – хол сесійної зали Сумської облради, пл. Незалежності, 
2; GPS: 50.91251, 34.8033). Стаціонарний туалет – в холі  (слідуйте за 
вказівниками). 
Паркування власних авто – на стоянці за будівлею Сумської 

облдержадміністрації. 

Місцевість: житлова забудова 
Карантин. Вхід до карантинної зони розміщений під переходом між ОДА 
та блоком сесійної зали (рухатись лише за розміткою). Учасники повинні 
увійти до карантинної зони до 16.20 (буде здійснюватися реєстрація чипів 
учасників суддею). На вході у карантинну зону спортсмен отримує карту 
для розминки, де позначене місце старту. Користуватися мобільними 
телефонами в карантині заборонено! Розминка дозволена в межах 
карти. Залишити речі можна на вході до карантину. Отримати речі можна 
буде на вході до карантину з боку арени змагань після проходження 
дистанції. Туалет у карантинній зоні відсутній. Представники, які зайшли в 
карантинну зону, повинні залишатися там до закриття старту. Після 
фінішу категорично заборонено покидати арену змагань. Інтервал 
старту 1 хв. 
Небезпечні місця: дороги з мало інтенсивним рухом. Рекомендоване 
взуття – кросівки.  
Масштаб 1:4 000, перетин 2 м. Розмір карти – А4.  
Контрольний час 40 хв.  
Планування дистанцій Панченко Артем. 

 

Параметри дистанцій   
(довжина за оптимальним шляхом: 

Група Довж (км) КП  Група Довж (км) КП 

Ч12 1,6км 10   Ж12 1,05 10  

Ч14 2,1км 14   Ж14 1,9 12  

Ч16 2,7км 12   Ж16 2,5 14  

Ч18 3,25км 19   Ж18 2,89 17  

Ч20 3,25км 19   Ж20 2,89 17  

Ч21Е 3,25км 19   Ж21Е 2,89 17  

Ч21А 3,1км 14   Ж21А 2,77 13  

Ч40,Ч55 3,1км 14   Ж45 2,5 15  

Ч75,Ч80 2,1км 13  Ж50 2,5 15  
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24.09 ГАНДИКАП. 
Арена змагань – сквер «Дружба»; GPS: 50.91416, 34.80252 (див. схему). 
Стаціонарний туалет у сквері  (слідуйте за вказівниками). 
Транспорт: від Центру змагань до арени змагань можна дістатися пішки 
через міст через р. Сумку на вул. Горького (див. схему) або міським 
транспортом до зуп. «Сквер чорнобильців» далі за схемою. 
Паркування власних авто можливе на парковках по обидва боки вул. 
Горького (див. схему арени).  
Місцевість представлена двома ландшафтними зонами: житлова 
забудова та паркова місцевість з добре розвинутою сіткою доріг та 
стежок, великою кількістю штучних та рослинних деталей, прохідність у 
парковій зоні добра. 
Небезпечні місця – дороги з мало інтенсивним рухом. Рекомендоване 
взуття – кросівки..  
Масштаб карти 1:4 000, перетин 2 м. Розмір карти – А4.     
Стартовий інтервал за результатами прологу. 
Контрольний час 50 хв.  
Планування дистанцій Ч,Ж 21Е, 20, 18. Кратов Олександр.. 
 

Параметри дистанцій   
(довжина за оптимальним шляхом: 

Група Довж (км) КП  Група Довж (км) КП 

Ч12 1,3  11   Ж12 1,3  10  

Ч14 2,0  12   Ж14 1,7  16  

Ч16 2,8  16   Ж16 2,3  15  

Ч18 4,0  22   Ж18 3,3  17  

Ч20 4,0  22   Ж20 3,3  17  

Ч21Е 4,0  22   Ж21Е 3,3  17  

Ч21А 2,8  16   Ж21А 2,3  15  

Ч40,Ч55 2,8  16   Ж45 2,3  15  

Ч75,Ч80 2,0  12   Ж50 2,3  15  

 
 
 
 

23.09 Мікро орієнтування «ЛАБІРИНТ» 
Арена змагань – пл. Незалежності, 2; GPS: 50.91251, 34.8033). 
Стаціонарний туалет – в холі  (слідуйте за вказівниками). 
Паркування власних авто – на стоянці за будівлею Сумської 

облдержадміністрації. 

Місцевість - штучний лабіринт. 
Карта – схема. 
Старт  - довільний, за SI-станцією «СТАРТ». Номери учасників та чипів – 
за стартовими протоколами ЧУ. Підведення підсумків за групами ЧУ. 
Параметри дистанцій – див. інфо на арені змагань 
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24.09 СЕРЕДНЯ (масстарт). 
Арена змагань – Паркінг ТЦ «Мануфактура»; GPS: 50.9053, 34.80365 
(див. схему). Стаціонарний туалет – на першому поверсі ТЦ 
«Мануфактура»  (слідуйте за вказівниками). 
Транспорт: від Центру змагань до арени змагань можна дістатися пішки 
на вул. Харківську через міст через р. Псел або міським транспортом до 
зуп. «Суконна фабрика» далі за схемою. 
Паркування власних авто на паркінгу ТЦ «Мануфактура» (див. схему 
арени).  
Місцевість представлена двома ландшафтними зонами: житлова 
забудова та паркова місцевість з добре розвинутою сіткою доріг та 
стежок, великою кількістю штучних та рослинних деталей, прохідність у 
парковій зоні добра але є ділянки з поганою прохідністю (хащі, кропива). 
Небезпечні місця – дороги з мало інтенсивним рухом. Рекомендоване 
взуття – кросівки.  
Масштаб карти 1:5 000, перетин 2 м. Розмір карти – А3.     
Старт загальний по групах. 
Контрольний час 1год. 30 хв.  

 
Параметри дистанцій   

(довжина за оптимальним шляхом:  

Група Довж (км) КП  Група Довж (км) КП 

Ч12 3,0  12   Ж12 2,95  12  

Ч14 3,6  15   Ж14 3,35  14  

Ч16 5,2  20   Ж16 4,5  20  

Ч18 7,0  29   Ж18 5,9  25  

Ч20 7,0  29   Ж20 5,9  25  

Ч21Е 7,0  29   Ж21Е 5,9  25  

Ч21А 5,2  20   Ж21А 4,5  20  

Ч40,Ч55 5,2  20   Ж45 4,5  20  

Ч75,Ч80 3,6  15   Ж50 4,5  20  
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25.09 4-Х ЕТАПНА ЗМІШАНА ЕСТАФЕТА. 
Арена змагань – Стадіон «Авангард»; GPS: 50.92062, 34.79537 (див. 
схему). Стаціонарний туалет – на першому поверсі під трибунних 
приміщень (слідуйте за вказівниками). 
Транспорт: від Центру змагань до арени змагань можна дістатися пішки 
через вул. Горького (див. схему) або міським транспортом до зуп. «Палац 
культури»  далі за схемою та розміткою. 
Паркування власних авто на парковках на вул. Горького (див. схему 
арени). 
Місцевість житлова забудова. 
Небезпечні місця – дороги з мало інтенсивним рухом. Рекомендоване 
взуття – кросівки..  
Масштаб карти 1:4 000, перетин 2 м. Розмір карти – А4.     
Контрольний час  не більше 40 хв. на етап, 2 год. на всю естафету. 

 
Параметри дистанцій: 

Група 
Довж (км) КП  

Група 
Довж (км) КП 

1,4 ет. 2,3 ет. 1,4 ет. 2,3 ет.  1,4 ет. 2,3 ет. 1,4 ет. 2,3 ет. 

ЧЖ12 1,0  1,0 9 9  ЧЖ18 1,9 2,3 16 20 

ЧЖ14 1,3 1,3 11 11  ЧЖ180 1,3 1,8 13 17 

ЧЖ16 1,3 1,8 13 17   ЧЖ220 1,3 1,8 13 17 

ЧЖ21 1,9 2,3 16 20  ЧЖ260 1,3 1,3 11 11 

ЧЖ20 1,9 2,3 16 20       
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