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Ласкаво просимо до Трускавця ! 
Я сповнений великим задоволенням і радістю, що наше місто 
обрано господарем проведення особистого чемпіонату 
України зі спортивного орієнтування 2017 року та серцем 
нового спортивного проекту О-Весна. Трускавець, що 
розкинувся серед чарівних пологих лісистих схилів у передгір'ї 
східних Карпат у долині гірської річки Воротище, ніби створено 
для цієї події. 
Щорічно гостями міста стають тисячі представників з різних 
куточків світу. Незалежно від мети перебування, всіх їх 
об’єднує одне таємне бажання. Бажання повернутись за 
позитивними емоціями та враженнями. І ми щиро радіємо, 
коли бажання збуваються! 
Впевнений, що ви будете приємно здивовані мальовничими 
краєвидами, теплим кліматом, розкішною рослинністю і 
багатим на кисень та озон повітрям, настояним на пахощах 
хвойних лісів і гірських трав. 

Двадцятитисячна громада міста, з притаманною нам гостинністю, зробить все можливе і 
неможливе, щоб ваше перебування у Трускавці стало незабутнім та яскравим моментом 
життя, який ви забажаєте відтворити у майбутньому. 
Ми бажаємо всім великих успіхів та чекаємо на Вас! 

Міський голова міста Трускавця Андрій Кульчинський 

 
Шановні друзі! 

Зима майже позаду, і всі ми з нетерпінням чекаємо на перші 
старти весняного сезону. Від усієї душі радію, що відкриття 
бігового сезону відбудеться саме на Львівщині. 
Для спортивного орієнтування Трускавець – особливе місце. 
Першій досвід проведення змагань зі спортивного орієнтування 
міжнародного рівня незалежна Україна здобула саме тут. Після 
цього минуло 17 років, впродовж яких наші спортсмени та 
фахівці досягли видатних перемог та успіхів!  
Бажаю спортсменам та їхнім тренерам наснаги в нелегкій 
роботі по підготовці до змагань та удачі на чемпіонаті! 
Дуже сподіваюсь, що новий проект «О-Весна» стане 
традиційним, і надалі всі орієнтувальники кожної весни з 
радістю будуть чекати  зустрічі на гостинній львівській землі! 

Тетіна Божко, президент Федерації  
спортивного орієнтування України 

 

Шановні спортсмени та гості! 
Від імені спортивної громади міста, сердечно вітаю учасників 
особистого чемпіонату України зі спортивного орієнтування 
2017 року в місті Трускавці. Наше місто має вагомий досвід у 
проведенні змагань, як національного, так і міжнародного 
рівня з різних видів спорту. Ми пишаємось тим фактом, що 
саме Трускавець приймав спортсменів першого чемпіонату 
Європи зі спортивного орієнтування у 2000 році. 
Сподіваємось, що подібні заходи стануть у нашому місті 
традиційними. Місцина кожного з видів цьогорічних змагань є 
унікальною, і я переконаний, що цей чемпіонат стане 
родзинкою орієнтування сезону 2017 року в Україні. 
Бажаю кожному спортсмену удачі та вдалого виступу в 
майбутніх змаганнях! 

Коваль Роман, завідувач відділу у справах сім’ї, 
молоді та спорту Трускавецької міської ради 



Бюлетень 1 

3  

 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 
 

Центр змагань розташовано у м. Трускавці, який вже майже 200 років є популярним 
бальнеологічним та spa-курортом, у ДЮСК «Спортовець» вул. Данилишиних,11 
(GPS:  49.2762258       23.5174102).     Найближчий аеропорт – Львів (90км). 

Трускавець має пряме залізничне сполучення з Вінницею, Дніпром, Києвом, 

Львовом, Тернополем, Хмельницьким. Крім того, можна під’їхати маршрутками 

(кожні 30-40 хв.) зі станцій Стрий (40 хв. в дорозі) або Львів (1,5 години в дорозі), 

або електричкою Львів-Стрий-Трускавець. Детальніше про розклад руху поїздів та 

електричок: http://www.uz.gov.ua/, придбання квитків: http://www.booking.uz.gov.ua/ 
Прямим автобусним сполученням Трускавець зв’язаний з містами: Ів.-Франківськ, 
Коломия, Луцьк, Львів, Ковель, Тернопіль, Чернівці, а також з містами Білорусії, 
Польщі, Чехії, Молдови. Детальніше та замовлення квитків: http://bus.com.ua/ або 
http://busfor.ua/ 
 

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  
 

- особистий чемпіонат серед дорослих – Ч/Ж21Е, Ч/Ж21А; серед юніорів – Ч/Ж20; 
серед юнаків - Ч/Ж12,14,16,18; серед ветеранів - Ч/Ж35,40,45,50,55,60,65,70,75,80 
- 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 1994 р. н.) 
Склад команди: 
- Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів – до 16 
спортсменів, 1 тренер, 1 представник 
- особистий чемпіонат України – кількість учасників та команд від території не 
обмежена. 
У разі отримання менше ніж 5-х індивідуальних заявок у групу, організатори мають 
право об’єднати групу з сильнішою суміжною групою за винятком найстаршої 
ветеранської групи. 
Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): юнаки – не нижче ІІІ юнацького 
розряду; юніори – не нижче ІІІ розряду; дорослі – не нижче ІІІ розряду. 
Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза 
конкурсом. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 

Місце спортсмена в кожній групі на кожній дистанції визначається за меншим часом 
проходження дистанції. 
Місце команди в загальнокомандному заліку Всеукраїнських змагань серед вихованців 
ДЮСШ та позашкільних закладів визначається за більшою сумою очок до 12 кращих 
особистих результатів у кожному виді змагань. Очки нараховуються згідно чинних 
Правил змагань зі спортивного орієнтування. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в особистому чемпіонаті України (дорослі, юніори, 
юнаки) нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. 
Команди, які посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку Всеукраїнських змагань 
серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів нагороджуються дипломами 
відповідних ступенів. 

http://www.uz.gov.ua/
http://www.booking.uz.gov.ua/
http://bus.com.ua/
http://busfor.ua/
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ПРОГРАМА  
 

 

В рамках проекту «О-весна» заплановано проведення навчально-тренувального 
табору (детальніше http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1265&inf=1), Кубку 
України, особистого чемпіонату України та Всеукраїнських змагань серед 
вихованців ДЮСШ і позашкільних закладів. 
 

25 березня 2017 Субота 
Початок роботи тренувального табору 
10.30-14.30   Комбінована дистанція тренувального табору 
26 березня 2017  Неділя 
10.30-14.30  Контрольна дистанція тренувального табору 
27 березня 2017 Понеділок  
10.30-14.30  Дистанція тренувального табору по рельєфній карті 
28 березня 2017 Вівторок 
10.30-14.30  Азимутальна дистанція тренувального табору  
 

29 березня 2017 Середа 
13.00-18.00   Робота мандатної комісії змагань 
13.00-18.00   Модельні змагання 
30 березня 2017 Четвер 
13.00-16.00   Змагання в заданому напрямку на надкоротких дистанціях 
17.00-18.00   Церемонія відкриття змагань, нагородження переможців та 
призерів змагань на надкоротких дистанціях (центральна площа м. Трускавця) 
31 березня 2017 П’ятниця 
11.00-15.00   Змагання в заданому напрямку на подовжених дистанціях 
01 квітня 2017 Субота 
10.30-10.45   Церемонія нагородження переможців та призерів змагань на 
подовжених дистанціях (арена змагань) 
11.00-14.00   Змагання в заданому напрямку на ультра-середніх дистанціях 
02 квітня 2017 Неділя 
09.30-09.45   Церемонія нагородження переможців та призерів змагань на 
ультра-середніх дистанціях (арена змагань) 
10.00-12.30   Змагання в заданому напрямку на скорочених дистанціях 
13.00-13.30   Церемонія нагородження переможців та призерів змагань на 
скорочених дистанціях, закриття змагань (арена змагань) 
03 квітня 2017 Понеділок   
Від’їзд учасників змагань 
 

РОЗМІЩЕННЯ 
 

Трускавець пропонує розміщення широкого цінового діапазону. Житло можна 
забронювати при прибутті на вокзал м. Трускавця або завчасно за допомогою 
інтернету. Рекомендуємо наступні інтернет-ресурси: 
http://www.truskavets.ua/ http://mytruskavets.com.ua/ http://truskavets.travel/ 
http://vtruskavtse.com/home  http://doba.ua/truskavets http://www.dobovo.com 
http://olx.ua/nedvizhimost/arenda-komnat/truskavets/ http://orendar.com/Truskavets/ 
http://chastniy-sector.com.ua/truskavets-chastnyi-sektor/ http://day.lun.ua/ 
http://rest.guru.ua/truskavec/spa/ 
 

http://www.truskavets.ua/
http://mytruskavets.com.ua/
http://truskavets.travel/
http://vtruskavtse.com/home
http://doba.ua/truskavets
http://www.dobovo.com/
http://olx.ua/nedvizhimost/arenda-komnat/truskavets/
http://orendar.com/Truskavets/
http://chastniy-sector.com.ua/truskavets-chastnyi-sektor/
http://day.lun.ua/
http://rest.guru.ua/truskavec/spa/
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ЗАЯВКИ 
 

До змагань допускаються спортсмени та команди, які підтвердили у встановлений 
термін свою участь у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях та 
таборі окремо надаються до 20.00  20 березня 2017 р. через «ONLINE заявки на 
участь у змаганнях» на сайті ФСОУ: http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1209 
 при цьому власникам SI-чіпів треба вказати їх номери. 
 

Внески за 4 дні змагань : 

Рік народження спортсменів 

Пільговий 
заявочний 
внесок для 

членів ФСОУ 
(доля ФСОУ) 
За 4 дні, грн. 

Пільговий 
заявочний 
внесок для 

членів ФСОУ 
(доля 

організатора) 
За 4 дні, грн. 

Повний 
пільговий 

внесок 
членів 
ФСОУ 

За 4 дні, 
грн. 

Повний  
внесок не 

членів 
ФСОУ 

За 4 дні, 
грн. 

Річний 
членський 

внесок 
(при сплаті 

до 
20.03.2017)* 

Річний та 
вступний 

членський 
внесок 

(при сплаті 
після 

20.03.2017)* 

2004 р.н. та молодші  24 72 96 96 -- -- 

2003 р.н., 1947 р.н. і старші 40 120 160 200 30 80 

2002 – 1999 р.н.,  
чоловіки 1957-1948 р.н.  
жінки 1962-1948 р.н.,  

48 144 192 250 60 
 

150 

Інваліди: чоловіки 1998-1958 р.н.,  
жінки 1998-1963 рр.н 

48 144 192 250 60 150 

Чоловіки 1998-1958 р.н.,  
жінки 1998-1963 р.н. 

64 192 256 360 120 300 

*Відповідно до ФМР ФСОУ річний та вступний членські внески сплачуються у відокрем-
лених регіональних підрозділах ФСОУ.  

 

На змаганнях буде застосована електронна відмітка SportIdent. Учасники, які мають 
SI-чіпи, мають повідомити про це організаторів при подачі попередньої заявки та 
вказати їх номер. Учасники, які не мають SI-чіпів, сплачують їх оренду додатково до 
стартового внеску в розмірі: 20 грн. за всі дні змагань (діти до 18 років та пенсіонери), 
50 грн. (дорослі). 
Вартість участі в навчально-тренувальному таборі (друк карт, планування та 
постановка тренувальних дистанцій) – 30 грн. на день за особу.  
Заявки на участь у таборі з термінами перебування та кількістю учасників подавати 
окремо на контакту адресу. 
 

МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТИ ЗМАГАНЬ 
 

Спринт – житлова забудова 80-х та паркова місцевість з добре розвиненою 
мережею доріг та стежок, великою кількістю штучних та рослинних об’єктів, добра 
прохідність. Карта складена у 2016 р. (Усенко С.), актуалізація – березень 2017 р. 
Масштаб 1:4 000, перетин 2,5 м.  
Інші – гірська та яруго-балкова місцевість. Ліс хвойних та листяних порід, з 
розвиненою мережею доріг та стежок, середньої та поганої прохідності; місцями 
зустрічається ожина. Ґрунт глинястий, місцями – болотистий. Небезпечні місця – 
круті схили. Карта складена в січні-березні 2016 р. (Слободянюк Р., Гаврилюк О., 
використані матеріали КС 2000 р.), актуалізація листопад 2016 р. – березень 
2017 р. Перетин 5м. Масштаб карти на середній та короткій дистанціях 1:10 000, на 
довгій дистанції для груп Ч/Ж 21Е масштаб 1:15 000, для решти груп – 1:10 000. 
З попередньою версією карти можна ознайомитись на сайті www.ovesna.in.ua 
 

http://orient.z52.ru/
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1209
http://www.ovesna.in.ua/
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ПОПЕРЕДНІ ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ ДЛЯ ДЕЯКИХ ГРУП 
 

 Групи Надкоротка Подовжена Ультра-середня Скорочена 

Ж12 1050 m 6 КП 2140 m 9 КП 1650 m 9 КП 1570 m 7 КП 

Ж14 1470 m 8 КП 2950 m 11 КП 2430 m 12 КП 2110 m 10 КП 

Ж16,Ж21А,Ж45,Ч55 1820 m 13 КП 4360 m 11 КП 3560 m 14 КП 3120 m 12 КП 

Ж18,Ж20,Ч45 2110 m 15 КП 7310 m 16 КП 4090 m 15 КП 3550 m 14 КП 

Ж21Е,Ч35 2320 m 17 КП 9650 m 17 КП 4460 m 16 КП 3630 m 12 КП 

Ч12 1210 m 8 КП 2150 m 10 КП 1680 m 10 КП 1860 m 9 КП 

Ч14 1570 m 10 КП 3950 m 11 КП 3200 m 14 КП 2660 m 10 КП 

Ч16,Ч21А 1950 m 15 КП 6880 m 14 КП 4070 m 16 КП 3510 m 18 КП 

Ч18,Ч20 2410 m 18 КП 8680 m 18 КП 5240 m 18 КП 4280 m 18 КП 

Ч21Е 2740 m 21 КП 12280 m 26 КП 5590 m 19 КП 3810 m 17 КП 
 

КОНТАКТНІ АДРЕСИ 
 

Василь Березовський          Телефон +380677505970           E-mail: vasber@mail.ru 
Сайт змагань www.ovesna.in.ua  
Слідкуйте за новинами на нашій сторінці у Facebook: 
https://www.facebook.com/%D0%9E-%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-
1139388886116666/ 
Веб-камери Трускавця: http://webcam.scs.com.ua/ua/europe/ukraine/truskavec/centr/ 
 

 

mailto:vasber@mail.ru
http://www.ovesna.in.ua/
https://www.facebook.com/%D0%9E-%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-1139388886116666/
https://www.facebook.com/%D0%9E-%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-1139388886116666/
http://webcam.scs.com.ua/ua/europe/ukraine/truskavec/centr/

