
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чемпіонат України 
(дорослі, юніори, юнаки, командний, на 
окремих дистанціях, бігом, ІІІ-ІV ранг) 

Етап WRE 
(IOF World Ranking Event, на середній 
дистанції, М-21Е та W-21Е) 

Кубок України (5-6 етапи), (4 етап, спринт, бігом) 

Ігри ветеранів 
VIІ літні Всеукраїнські ігри ветеранів 
спорту пам'яті М. М. Баки 

 
 
  
  

Коростишів 
5-10 травня 2017 



 

Клуб спортивного орієнтування Коростишів 
разом з Федерацією спортивного орієнтування 
України запрошує Вас прийняти участь в 
Командному чемпіонаті України, котрий пройде 
на околицях мальовничого міста Коростишева! 
 

 
 
 

Міністерство молоді та спорту України 
ФСОУ (Федерація Спортивного Орієнтування України) 
КСО КОРОСТИШІВ (Клуб спортивного орієнтування Коростишів) 
Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА 
Коростишівська об’єднана громада 
Коростишівський Будинок дитячої творчості  

 
 
 
Директор змагань:                        Козирєв Андрій          (Коростишів)                  (067) 250-51-66 
Головний суддя:                           Русецький Сергій       (Коростишів)                  (050) 929-07-21 
Головний секретар:                      Постельняк Олег        (Суми)                            (067) 540-18-54 
Заст. гол. судді по дистанціях:    Нестеренко Віктор     (Коростишів)                  (067) 939-89-70 
Інспектор:                                      Ткаченко Василь        (Київ)                              (067) 444-26-16 
Контролер:                                    Петров Віталій            (Київ)                              (097) 397-67-66 

 

 
 

Житомирська область, місто Коростишів 
Центр змагань розташовано в м. Коростишів на території санаторію «Тетерів» 
(GPS:  50.312593,  29.080885) 
Коростишів має зручне географічне положення, та розташоване за 100 кілометрів від 
Києва та 30 кілометрів від Житомира по магістралі міжнародного значення  
М-06 «Київ-Чоп»  
Найближча автостанція: м. Коростишів (GPS:  50.312593,  29.080885) 
Найближча залізниця: м. Житомир (GPS:  50.268480, 28.697367) 
Найближчий аеропорт: м. Житомир (GPS:  50.276619, 28.734757) 

 
Детальна інформація за посиланням: Google Maps 
 
 
 
 
Сайт змагань:  http://kor-orient.fo.ua/Ukraine_Championship_2017 
Ел. пошта:        kor-orient@ukr.net 
Facebook:         http://www.facebook.com/events/1817586818455412 
Вконтакті:         http://vk.com/ukraine_championship_2017 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

ОРГАНІЗАТОРИ 

КОНТАКТНІ ДАННІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

https://drive.google.com/open?id=1byP8fYHSuKdFbhVG-zw8RJamDvc&usp=sharing
http://kor-orient.fo.ua/Ukraine_Championship_2017
mailto:kor-orient@ukr.net
http://www.facebook.com/events/1817586818455412
http://vk.com/ukraine_championship_2017


 

 
 

5 травня 2017  П’ятниця 
     11:00-20:00  Робота мандатної комісії та заїзд учасників 
     12:00-18:00  Модельні змагання 

6 травня 2017  Субота 
     12:00  Змагання на середніх дистанціях. Етап WRE IOF 

     19:00  Церемонія відкриття змагань та нагородження переможців  

7 травня 2017  Неділя 
     11:00  Змагання на довгих дистанціях 

     19:00  Церемонія нагородження переможців  

8 травня 2017  Понеділок 
     11:00  Змагання 3-х етапних естафет 

     19:00  Церемонія нагородження переможців  

9 травня 2017  Вівторок 
     10:00  Змагання на спринтерських дистанціях 

     13:30  Церемонія закриття змагань та нагородження переможців  

10 травня 2017  Середа  
     Роз’їзд учасників 

 
 
 
1. Чемпіонат України на окремих дистанціях (особисті): 

 серед дорослих: Ч21Е та Ж21Е; 

 серед юніорів:  Ч20 та Ж20; 

 серед юнаків: Ч12,14,16,18 та Ж12,14,16,18; 
 

2. Кубок України та Кубок України зі спринту (особисті):  
 Ч21Е та Ж21Е. 

 

3. Командний чемпіонат України (командні). 
Склад команди: до 15 учасників у будь-якій групі, до 2 тренерів, 1 представник. Кількість 
команд та учасників від території не обмежена. 
Групи в індивідуальних змаганнях:  

 Ч12,14,16,18,20,21А,21Е  

 Ж12,14,16,18,20,21А,21Е 
Групи в 3-х етапних естафетах:  

 Ч12,14,16,18,20,21 

 Ж12,14,16,18,20,21 

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) ЧУ, КЧУ та КУ: 

 юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду; 

 юніори – не нижче ІІІ юнацького розряду; 

 дорослі – не нижче ІІІ розряду. 
 
 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 



 

Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі спортивного 
орієнтування (далі - Правила). Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у 
чемпіонаті та Кубку України поза конкурсом. 

 
4. VIІ літніх Всеукраїнські ігри ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки зі 

спортивного орієнтування (особисто-командні). 
Склад команди: до 18 учасників у будь-якій групі (9 жінок та 9 чоловіків), до 2 тренерів. Кількість 
команд та учасників від території не обмежена. 
Групи в індивідуальних змаганнях:  

 Ч35,40,45, 50,55,60,65,70,75,80  

 Ж35,40,45, 50,55,60,65,70,75,80  
Групи в 3-х етапних естафетах: 

 Ч110,135,160,180. (за сумою віку членів команди) від 35 років.  

 Ж110,135,160,180. (за сумою віку членів команди) від 35 років. 

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) Ігри ветеранів:  

 без обмежень. 

Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі спортивного 
орієнтування (далі - Правила).  
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті та Кубку України поза 
конкурсом. 

 
 

 
1) Лісовий масив поблизу селища Колодязьки 
2) Лісовий масив поблизу селища Харитонівка 
3) Лісовий масив на південь від міста Коростишева 
4) Центральний парк міста Коростишева 
5) Лісовий масив на схід від міста Коростишева 
 

 

ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ 

https://drive.google.com/open?id=1byP8fYHSuKdFbhVG-zw8RJamDvc&usp=sharing


 

 
 
Місце спортсмена у кожній групі визначається за меншим часом проходження дистанції 
згідно п.І-26. 
 
Командний чемпіонат України.  
Місце команди у командному чемпіонаті України визначається за більшою сумою балів у всіх 
вікових групах: до 12 кращих особистих результатів у кожному індивідуальному виді 
програми та до 4 кращих результатів в 3-х етапних естафетах.  
Очки нараховуються відповідно до Правил. У разі однакової кількості очок у двох і більше 
команд перевага надається команді, яка має більше послідовно І, ІІ і ІІІ місць в 3-х етапних 
естафетах у групах Ч/Ж21.  
 
Всеукраїнські ігри ветеранів.  
Місце команди у загальнокомандному заліку Всеукраїнських ігор ветеранів визначається за 
більшою сумою балів до 12 кращих особистих результатів на індивідуальних дистанціях та 
до 4 кращих результатів в естафетах незалежно від групи. 
Кількість балів визначається відповідно до чинних Правил. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в особистому заліку та в естафетних змаганнях 
нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів. 
Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у загально-командному заліку, нагороджуються дипломами 
Федерації відповідних ступенів.  

 
 
 

 

Попередні  іменні заявки згідно п. І-9.6 положення приймаються на адресу  
он-лайн заявок на сайті ФСО http://orientsumy.com.ua 
 

Останній термін подання заявок:  до 26.04.2017  
 
УВАГА! Всім потенційним учасникам Світових Рангових змагань 06.05.2017 у групі Ч/Ж21Е! 
Будь ласка, нагадайте вашим клубам та/або спортсменам про важливість отримання (тим, 
хто ще немає) особистого ідентифікаційного коду ID у IOF Світовому Рейтингу, перш ніж 
вони братимуть участь у їх першому Ранговому змаганні світового рейтингу. 

 
Це потрібно зробити САМОСТІЙНО! 
 
Інструкція щодо реєстрації = версія російською мовою тут: 
https://eventor.orienteering.org/Documents/Athletes_Guide_to_IOF_Eventor_russian.pdf   
 
Тут ви можете перевірити, якщо спортсмен вже має ідентифікатор і має можливість 
внесення правок/змін/уточнень у свої дані: https://eventor.orienteering.org/Athletes 

 

УВАГА! На мандатну комісію необхідно подати: 

 Заявку на командний ЧУ 

 Заявку на VIІ літні Всеукраїнські ігри серед ветеранів 

 Технічну заявку на естафету (кількість команд у кожній групі) 
 
Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню заявку 
(компенсаційний внесок №1, №2 Фінансово-майнового регламенту ФСО України).   
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.  

 
 

ЗАЯВКИ 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1214
https://eventor.orienteering.org/Documents/Athletes_Guide_to_IOF_Eventor_russian.pdf
https://eventor.orienteering.org/Athletes


 

  
 
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sport Ident.  
Учасники  вносять номер чіпу у форму он-лайн заявки АБО сплачують оренду чипів 
додатково до сплати стартового внеску. 

 
 
 
 
Витрати, на участь команд та окремих спортсменів (проїзд в обох напрямках, проїзд до місця 
змагань, добові в дорозі, харчування, житло, спорт карти), за рахунок організацій, що 
відряджають.   
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок державного фінансування та 
стартових внесків.   
Оплата всіх внесків здійснюється під час проходження мандатної комісії. 
 

  За всі дні змагань: 

Рік народження спортсменів 

Пільговий 
заявочний 
внесок для 

членів ФСОУ 
(доля ФСОУ) 
За 4 дні, грн 

Пільговий 
заявочний 
внесок для 

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

Повний 
пільговий 

внесок 
членів ФСОУ 
За 4 дні, грн. 

Повний 
внесок не 

членів ФСОУ 
За 4 дні, грн. 

2004 р.н. та молодші 24 72 96 96 

2003 р.н., 1947 р.н. і старші 40 110 150 200 

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

48 132 180 250 

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

48 132 180 250 

Чоловіки 1998-1958 р.н.,  
Жінки 1998-1963 р.н.  
(крім груп Ч/Ж21А та Ч/Ж21Е) 

64 180 244 360 

Учасники груп Ч21А та Ж21А 64 192 256 360 

Учасники груп Ч21Е та Ж21Е 64 206 270 360 

 

УВАГА! Відповідно до ФМР ФСОУ річний та вступний членські внески сплачуються у 
відокремлених регіональних підрозділах ФСОУ до 20.03.2017. У разі різкої зміни курсу гривні до 
іноземних валют, організатори залишають за собою право на зміну вартості стартового внеску 
 
Учасники, які не мають SI-чіпів, сплачують їх оренду додатково до стартового внеску в розмірі: 
20 грн. за всі дні змагань (діти до 16 років), 30 грн. (дорослі). Відсутність номеру чіпу у заявці 
означає, що учасник погоджується на оренду чіпу у організаторів. Подання командної/іменної 

заявки на участь у змаганнях є підтвердженням згоди спортсмена з вищенаведеними умовами. 
 
Увипадку відсутності страховки учасники мають змогу оформити її в одній їз страхових 
компаній міста. «УПСК», «ОРАНТА», «ТАС». 

 
 

СИСТЕМА ВІДМІТКИ 

ФІНАНСУВАННЯ 



 

 
 

 

Проживання в наметовому містечку.  
Ціна: 10 грн/день з людини. В ціну входить: оренда місця під палату на території санаторія, душ 
в приміщенні, умивальники на вулиці, туалети на вулиці. 
Самостійне приготування іжі тільки на газових пальниках та в спеціально відведених місцях. 
Питна вода: до джерела «Європейське» 350 метрів. 
 
Проживання в санаторії Тетерів.   

 

* Ціни можуть бути змінені. Більш уточнена інформація буде розміщена в Бюлетені №2. 
 
 

 
 
 
Транспортне обслуговування автобусами, планується до арен 1, 2 та 3 дня змагань. За 
попереднім замовленням. Деталі будуть розміщенні в Бюлетені №2. 
До всіх арен можна дістатись легковим транспортом. 
 
 

 
 
 
Участь в змаганнях «GRANIT CUP 2017» - змагання пройдуть на околицях міста Коростишів 
8-9 квітня 2017 року. Місцевості та карти змагань будуть схожі з тими які будуть 
використовуватись на Командному чемпіонаті України. 
Сайт змагань: http://kor-orient.fo.ua/GRANIT_CUP 
 
Навчально тренувальні збори – з дозволу організаторів у зручний для вас час можливо 
провести НТЗ поблизу міста Коростишів. Для замовлення карт та отримання детальної 
інформації писати на пошту: kor-orient@ukr.net 

 
Полігон – модельні змагання. Карта поблизу центру змагань, «Каньйон». Тренування буде 
проходити з 12:00 до 18:00, в день приїзду 5 травня 2017 року. 

В наметах Наметове містечко м. Коростишів На території сан. «Тетерів» 

Тетерів Санаторій м. Коростишів (095) 553-48-48 

Вояж Мотель траса Київ-Чоп (066) 333-38-94, (097) 044-22-77 

Фільварок Комплекс відпочинку траса Київ-Чоп (041 30) 7-32-32 

Релакс Комплекс відпочинку м. Коростишів (041 30) 5-25-66, (095) 312-51-12 

Хутор-SITY Міні-готель м. Коростишів (041 30) 5-62-08 

Царівка Комплекс відпочинку траса Київ-Чоп (063) 128-43-90 

№ корпусу Місць Доба/людина Тип кімнати Примітка 

4 70 80 грн. 4-х місна Санвузол та душ на поверсі 

6 40 80 грн. 3-х місна Санвузол в кімнаті, душ на блок 

3 50 60 грн. 3 та 4-х місні Санвузол в кімнаті, душ на поверсі 

7 18 120 грн. 1 та 2-х місні Санвузол в кімнаті, душ на блок 

Інформація про можливість харчування буде розміщена згодом 

РОЗМІЩЕННЯ 

МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ 

ТРАНСПОРТ 

http://kor-orient.fo.ua/GRANIT_CUP
http://cafe-motel-voyazh.com.ua/
file:///D:/СПОРТИВНЕ%20ОРІЄНТУВАННЯ/Змагання/2017/КЧУ-2017%20Коростишів/документи/вар-2/filvarok.com.ua
http://relaxcenter.com.ua/
https://ru.foursquare.com/v/%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-city/50d887dce4b02f73a7746865
https://carivka.com.ua/


 

 
 
Середня та Довга дистанція – 6-7 травня 2017 
      Масштаб: 1:10 000       Перетин: 2,5 метри       Виготовлено в 2017 році        
      Автор: Роман Слободянюк та Сергій Литовченко 
Місцевість: рівнинна, а також яружно-балкового типу на схилі р.Тетерів. Значна  площа боліт , 
заболоченостей, меліоративних канав, озера на рівнинній  височині з яких починаються 
струмки що впадають в р.Тетерів. Добре розвинена дорожня сітка. Ліс листяний   та  хвойний, в 
основному  з середньою  та хорошою прохідністю та видимістю. Грунт м′який, дерново 
підзолистий, також піщаний з рідкими  вкрапленнями скельного.  

 
Естафета (3-х етапна) - 8 травня 2017 
      Масштаб: 1:10 000       Перетин: 5 метрів        Виготовлено в 2016 році        
      Автор: Роман Слободянюк 
Місцевість: схили р.Тетерів з перепадом висоти до 40м. Місцевість слабо  та середньо 
пересічена. Невелика площа боліт та заболоченостей, озера в заплаві річки Тетерів. Добре 
розвинена дорожня сітка. В основному пологі і не дуже виразні форми яружно-балкового типу, 
а також  яружного типу з крутими схилами та  великою кількістю розгалужень. Грунт м′який, 
дерново-підзолистий, також піщаний   з невеликими вкрапленнями скельного. Хвойний   та 
мішаний в основному  з середньою  прохідністю та видимістю, відкриті місця -25-30%  заплавні 
луги, заростаючі поля та вирубки. 
 

Спринтерська дистанція - 9 травня 2017 
      Масштаб: 1:5 000        Перетин: 2,5 метри       Виготовлено в 2017 році        
      Автор: Нестеренко Віктор 
Місцевість: житлова забудова 80-х та паркова місцевість з великою кількістю штучних та 
рослинних об’єктів. Місцевість з легкою прохідністю. Схили р.Тетерів з перепадом висоти до 
15м. Добре розвинена дорожня сітка. Грунт м′який, дерново підзолистий, також піщаний - 
місцями скельний.  
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