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Tрадиційні  багатоденні міжнародні   змагання 

ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

«БУКОВИНСЬКЕ  ЛІТО-2017» 

 Першість ЦР ФСТ "Україна", "GRAND PRIX  BUKOVINA 2017" (01-03.07.2017) 

 "БУКОВИНСЬКЕ ЛІТО-2017"» (04-05.07.2017) 

 Особистий чемпіонат України з рогейну. КЧ = 3 год (08.07.2017) 

 Чемпіонат України з рогейну. КЧ = 3 год (команда  з 2-5 осіб) (10.07.2017) 
 

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, 
Чернівецька обласна рада ФСТ «Україна» 

Чернівецька обласна федерація спортивного орієнтування 
КСО "МІДІЗ" 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ   БЮЛЕТЕНЬ  1-2 

 

   

   



Інформаційний бюлетень 

 2 

 

 Шановні друзі!  Дуже раді вас вітати на гостинній Буковинській землі.       

Організатори змагань намагаються зробити якнайкраще, щоб  спортсмени-

орієнтувальники отримали якнайбільше насолоди від суперництва на цікавих 

дистанціях лісових  стадіонів  Буковини , спілкування один з одним,  були пронизані 

духом здорового способу життя та дбайливого ставлення до природи! 

СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ ЗМАГАНЬ 

Координатор змагань            Штемплер Юхим СНК  (Чернівці) 

Головний суддя          Тумак Іван І кат   (Чернівці) 

Головний секретар        Заєрко Валерій СНК  (Дніпро) 

Заступник головного судді по дистанціях (01-05.07.2017)   Ліпка Володимир  СНК (Чернівці) 

Заступник головного судді по дистанціях (08,10.07.2017)   Рибачук Сергій   С1 кат (Чернівці) 

Інспектор - контролер         Дудін Андрій СНК  (Київ) 

РАЙОНИ ЗМАГАНЬ 

Змагання будуть проведені у лісових масивах Сторожинецького   та Глибоцького районів   

Чернівецької області.  

 

                              
 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ ТА ПРОЇЗД 

 
Центр змагань – приміщення  обласної ради ФСТ "Україна" 
http://mmaps.net/g17r48d28849233227835c25d93294858932495h~48d28866145736081c25
d933635234832764.html 
вул.І.Франко 25 , м. Чернівці.  тел. +380372523608,  +380372527078 
Проїзд 1,6,3,5  тролейбусами  до Соборної  площі. 
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Працює з 14.00 30.06.2017 до 19.00. 10.07.2017р. 
Карта міста: http://www.guide.cv.ua/ru/map.htm 
 

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 
До участі у змаганнях  запрошуються  команди  регіонів Укаїни  та зарубіжжя,   

обласних та районних  спортивних установ, клубів, спорторганізацій, КФК, усі бажаючі  
віком від 10 до 70 років без обмеження спортивної кваліфікації  і  кількісного складу 
команди. Учасники  змагаються в слідуючих групах:Ч,Ж-
10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65,70  При малій кількості учасників в  групі, 
суддівська колегія  може об'єднувати суміжні групи. 

 

ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ НАДАННЯ ЗАЯВОК ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНТАКТИ 

 
Попередні іменні заявки ( з  заявками на розташування )   надаються в оргкомітет змагань 
до 15.06.2017р.    Ю.Штемплеру на адресу: вул. Українська, 12/19, 
м. Чернівці, 58000,  тел  +380954167719 (після 30.05.2017),    shtempler@mail.ru , 
Тумак Іван    +380955363552 tumak.ivan@rambler.ru, 
Ліпка Володимир+380997918090,+380972287457, lvn-59@mail.ru ,     
Додаткова інформація на  вебсторінці  КСО "МІДІЗ"   http://www.midiz.org/ 
Можна заявлятись на окремі номери програми змагань. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 
Заявка  

№ 
з\п 

Прізвище, ім’я 
Рік 

народження 
Спортивний 

розряд 
Регіон 

ДЮСШ, УОР, 
СДЮШОР,УФК,  

Дати змагань 
1,2,3,4,5,8,10.07.2017 

Прізвище 
тренера 

        

        

        
 

Представник команди____________________________(прізв., ім"я, тел., електр. адреса) 
сайт для  подання попередньої заявки:      http://orientsumy.com.ua/index.php    

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 

  

Кубок України (СОБ 01,02.07.2017) 

Першість ЦР ФСТ "Україна", "GRAND PRIX  BUKOVINA 2017" 

 

01.07.2017 Заїзд команд. Розташування 
01.07.2017  Мас старт.  Старт 11.00                                                                              Час переможців -40-45 хв. 
02.07.2017 Класична дистанція. Старт 11.00                                                               Час переможців -45-50 хв. 
03.07.2017 Старт з гандикапом(„Гонка Гундерсона”)Старт 11.00                                 Час переможців -40-45 хв. 

 

 
 

"БУКОВИНСЬКЕ ЛІТО-2017"»  
04.07.2017 2-х етапна естафета. " Кубок Буковини 2017". Старт 16.00                              Час на етапі -30-35 хв. 
05.07.2017 Мас старт (спринт) "Кубок Буковини -2017". Старт 16.00.                          Час переможців -30-35 хв. 
  
06.07.2017 Відпочинок, тренування для бажаючих на місцевості. 

mailto:shtempler@mail.ru
mailto:tumak.ivan@rambler.ru
http://orientsumy.com.ua/index.php
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Особистий чемпіонат України з рогейну. КЧ = 3 год  

07.07.2017 Тренування на модельному старті чемпіонту України з рогейну 
08.07.2017 Особистий  чемпіонат України з рогейну   Старт 11.00                         Контрольний час 3 год. 00 хв. 
08.07.2017 Особисті  змагання на подовжених дистанціях для прихильників  СОБу   Старт 12.30 (60-90 хв.)                               

 

 
Чемпіонат України з рогейну.  

КЧ = 3 год (команда  з 2-5 осіб)  

09.07.2017 Тренування на модельному старті чемпіонту України з рогейну  
10.07.2017 Чемпіонт України з рогейну (склад команди 2-5 осіб). Старт 11.00      Контрольний час 3 год. 00 хв. 
10.07.2017 Особисті  змагання на подовжених дистанціях для прихильників  СОБу        Старт 12.30 (60-90хв.)                               

 
 

МІСЦЕВІСТЬ 

 

Лісові масиви  з типовими формами  водно-ерозійного рельєфу з великою кількістю  
різноманітних форм на схилах. Місцевість відкрита від 30 до 60 %. Добре розвинута сітка 
доріг,  багато   різноманітних форм гідрографії. Є  приватні ділянки. Мірило  карт  1:7500, 
1:10000, 1:15000 (рогейн) Перетин рельєфу 2,5-5м. Перепад висот на схилах від 
 20 до 200 м. 
Фотогалерея  (місцевість змагань):  
https://plus.google.com/u/0/photos/110109698542698219966/albums/5873439841243528433 

Слайд -шоу: 
http://midiz.org/index.php/video 
(відкрити слайд шоу від березня 2013 року) 
 

КЛІМАТ 

 
У цей час найбільш ймовірна тепла погода з короткочасними дощами, з температурою 
повітря вдень 20-25 і вночі 15-20 градусів, менш ймовірно - дощі при температурі 12-17 
градусів.  
 
Прогноз погоди : http://www.meteoprog.ua/ru/weather/Glybokaya/ 
 

КАРТИ, ДИСТАНЦІЇ 

 
Карти підготовлені у  2012-2017 р.р. Тираж на лазерному  або струменевому принтері з 
внесенням  поточних змін.  Карти герметизовані. 
 

Фрагменти карт (орієнтовно) 
 

01.07. (М 1:7500) 02.07 (М 1:7500) 03.07 (М 1:10000) 04.07  (М 1:10000) 

    
05.07 (М 1:7500) 08.07  (М 1:15000) 10.07  (М 1:15000) Training  (М 1:10000) 

https://plus.google.com/u/0/photos/110109698542698219966/albums/5873439841243528433
http://midiz.org/index.php/video
http://www.meteoprog.ua/ru/weather/Glybokaya/
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ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ 

 

Усі дистанції обладнані нейлоновими знаками КП та компостерами, буде паперова 

підсипка на випадок демонтування КП. Передбачається використання електронної 

відмітки iButtonSport.  

 

РОЗМІЩЕННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ 

 
Можливе  в гуртожитках  (від 50 грн), отелях (від 100 грн)  м. Чернівці. 
-http://stn.ua/hotels/chernovickaya-obl/chernovcy/all   , в наметовому містечку  на 
стадіоні "Мальва". (Є світло, душ, електрика, туалети, охорона -територія огорожена та під 
охороною) 
 -в приватному секторі  м. Чернівці  
http://day.lun.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B 
ХАРЧУВАННЯ – в  кафе та  їдальнях   Чернівців,   або самостійно.  
Примітка – всі ціни надані  станом на 01.12.2016р. 
 

НАГОРОДЖЕННЯ 

 
Дипломами та медалями по всіх групах за  сумою часу 1-3.07.2017. Якщо в групі було 
менше 4-х учасників, медалі тільки для переможців. 
Дипломами переможці та призери змагань 4,5.07.2017. 
Дипломами та медалями по всіх групах на змаганнях 8,10.07.2017. Якщо в групі було 
менше 4-х учасників, медалі тільки для переможців. 
Переможці у відкритому класі- медалями міністерства молоді та  спорту України. 
Переможці та призери змагань на подовжених дистанціях (8,10.07.2017) нагороджуються 
за сумою часу. 
При наявності спонсорів та меценатів можливе нагородження  переможців цінними 
подарунками або грошовими преміями. 
 

ТРАНСПОРТ 

 
Автобусами або  маршрутними бусами, особистим, або замовленим транспортом. 
Орієнтовна ціна замовленого транспорту -30 грн в день з особи туди і зворотньо. 
Міжміський транспорт:  
Розклад залізничного транспорту: 
 http://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/chernovtsy%28vse-vokzaly%29/ 
Розклад автобусного транспорту: http://bus.ukr-
biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=96 
 

http://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/chernovtsy%28vse-vokzaly%29/
http://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=96
http://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=96
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ВИТРАТИ 

 
Благодійний внесок (карти, нагородження, оренді відмітки iButtonSport  )   на змаганнях: 
01,02.07.2017 (Кубок України); 
Ч/Ж 20-55 -   щоденно 60 грн. ,  Ч/Ж 10-18,60 і  доросліше- щоденно 40 грн. 
03-05.07.2017 Ч/Ж 20-55 -щоденно    40 грн.,   Ч/Ж 10-18, 60 і доросліше щоденно 25 грн.  
06,07.07.2017 тренування -20 грн.  щоденно. 
08,10.07.2017 Ч/Ж 20-55 -щоденно    60 грн.,   Ч/Ж 10-18, 60 і доросліше  щоденно 40 грн.  
Благодійний  внесок  на чемпіонатах України з рогейну ( 8,10.07.2017 ) буде оприлюднено 
у наступному бюлетні, після узгодження з президією ФСОУ. 

 

ДОДАТКОВА  ІНФОРМАЦІЯ 

 
 

                                    
 

 

В програмі змагань додатково планується провести декілька стартів у форматі "Лабірінт". 
Організатор змагань клуб "Оріон" (Київ).  vkudrin@inbox.ru 
Більше подробиць буде у бюлетені  № 3, який  буде оприлюднено 01.06.2017 р. 

 

БУДЕМО  РАДІ ЗУСТРІЧІ З ВАМИ НА ЛІСОВИХ 
 СТАДІОНАХ БУКОВИНИ! 


