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

                    Кубок України  
               (8-10 етапи, спринт, фінал) 

зі спортивного орієнтування (бігом III-IV ранг). 
                                                                           

                                                              

                                                      

 

                                                    

                    БЮЛЕТЕНЬ 1 
 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                

 

 

                                                   21-25.09.2017 

                                                       м. КИЇВ 
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      ОРГАНІЗАТОРИ: 

Міністерство молоді та спорту України, 

Федерація спортивного орієнтування України, 

Департамент молоді та спорту Київської державної адміністрації, 

Федерація спортивного орієнтування м. Києва, 

Клуб спортивного орієнтування «ОРІОН». 

  

Головний суддя:                          Пархоменко В'ячеслав (м. Київ) НК (098)700-04-27 

Директор змагань:                       Кудрін Володимир (м. Київ) І кат.     (067)552-47-14  

Головний секретар:                     Рудич Людмила (м. Київ) І кат.         (067)447-56-23  

ІТ директор:                                  Ткаченко Василь (м.Київ) НК           (067)444-26-16  

                                                                                                             

Заст. гол. судді по дистанціях:   Кір'янов Віктор (м. Київ) МК            (097)541-00-97 

 

          КОНТРОЛЬ ЗМАГАНЬ:     

Контролер                                      Прокопчук Вадим (м. Чернівці) НК  (050)315-04-64   

 

КОНТАКТНА ОСОБА: 

Кудрін Володимир (м. Київ) І кат.     (067)552-47-14 orionkiev2015@gmail.com 

 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ: 

21-25 вересня 2017р. 

 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ: 

 База «Юний турист» Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання за адресою: вул. Академіка Заболотного, 114, м. 

Київ. Проїзд: громадським транспортом від ст. метро «Теремки» тролейбус №11або 

численні маршрутки до зуп. «вул. Метрологічна». 

 

         ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ: 

21 вересня (четвер): 

Заїзд учасників. 

12:00 - 18:00 – Робота мандатної комісії (центр змагань).  

13:00 - 20:00 Модельні змагання (Пейзажна алея). 

22 вересня (п’ятниця): 

14:00 – Церемонія відкриття змагань (арена змагань). 

15:30 – Початок змагань у заданому напрямку на спринтерських дистанціях 

(пролог). 

23 вересня (субота) 

10:00 – Початок змагання на спринтерських дистанціях (гандікап). 

14:00 – Нагородження переможців. 

15:30 – Початок змагання на середніх дистанціях (загальний старт). 

24 вересня (неділя) 

10:00 – Змагання у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж). 

13:00 – Нагородження переможців та закриття змагань. 

25 вересня (понеділок) 

Роз'їзд команд. 
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  УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ: 

1. Чемпіонат України (особисто-командні змагання) 

 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 територіїї не обмежена. 

2. Кубок України зі спринту (особисті змагання): Ч/Ж 21Е. 

3. Чемпіонат України серед ветеранів (особисто-командні змагання). 

Склад команди: до 16 учасників у будь якій групі, до 2 тренерів. Кількість 

команд та учасників від територіїї не обмежена. 

Групи в індивідуальних змаганнях: Ч/Ж 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 

Групи у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж) за сумою віку учасників 

команди від 35 років та старші: 140, 180, 220, 260. 

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. 

Рекомендована форма екіпіровки: кросівки без металевих шипів, відкритий 

тип одягу. 

Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у Чемпіонаті та 

Кубку України поза конкурсом.  

 

     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. Очки у виді програми 

«гандікап» нараховуються тільки у фіналі «А». До фіналу «А» потрапляють 

учасники протоколу, що програли переможцю у відповідних групах не більше 20 

хвиилин.  

Учасники фіналу «Б» очок до командного заліку не дають. Очки особистих 

змагань нараховуються відповідно до таблиць: 

ЧЖ21Е  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33 … 11 … 1 

ЧЖ16, 18, 20, 21А  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 … 30 

Очки 35 32 30 28 26 25 24 23 … 11 … 1 

ЧЖ12, 14, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 … 11 … 1 

Очки у змішаних естафетах подвоюються відповідно до зазначених вікових груп. 

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, 

яка має більше послідовно І,ІІ,ІІІ місць у змішаних естафетах у групах ЧЖ 21. 
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    НАРОГОДЖЕННЯ: 

 Спортсмени та естафетні команди, які посіли 1, 2, 3 місця у змаганнях кожної 

вікової групи нагороджуються: 

 в групах Ч/Ж 21Е – медалями та дипломами ФСО України відповідних ступенів, 

у всіх інших вікових групах - дипломами ФСО України відповідних ступенів. 

Команди – призери у загальнокомандному заліку чемпіонату України 

нагороджуються дипломами ФСО України відповідних ступенів. 

Переможці Кубку України – кубками, медалями та дипломами ФСО України, 

Призери Кубку України - медалями та дипломами ФСО України. 

 

 

 

ВІДМІТКА: 

На змаганнях буде застосована електронна відмітка SportIdent. Увага! Чіпи 

Sporttime (одеські) не обслуговуються. Моделі SI10 та 11 обслуговуються.  

Учасники вносять номер власного чіпу у форму он-лайн заявки.  

Оренда чіпів за всі дні змагань: для групп: Ч/Ж 12-16  20 грн., для решти груп  

40 грн.. 

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 результатів на 

фініші. 

          Компенсація за втрату чіпа складає 1400 грн. 
 

 

 

 ЗАЯВКИ: 

Попередні іменні заявки мають досягнути організаторів змагань не пізніше 22:00 

09 вересня 2017р. через систему он-лайн заявок: http://orientsumy.com.ua/index.php 

 

УВАГА!  Під час реєстрації представниками команд слід надати: 

 заявку на Чемпіонат України, 

 заявку на Чемпіонат України серед ветеранів, 

 технічну заявку на естафету (кількість команд у кожній групі. 

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню 

заявку у вигляді компенсаційних внесків №1, №2 (див. Фінансово-майнового 

регламент ФСО України). 

 

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. У разі відсутності 

страхового полісу, його можна буде придбати під час проходження мандатної 

комісії. 
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ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ ЗМАГАНЬ: 

Стартовий внесок враховує участь у чотирьох змагальних видах. 

 

Вікові групи 
Повний пільговий внесок 

для членів ФСО України 

Повний внесок  не членів 

ФСО України 

Ч/Ж до 2004 р.н. 96 грн. 96 грн. 

Ч/Ж 2003 р.н. 160 грн. 240 грн. 

1947 р.н. та старші 160 грн. 320 грн. 

Ч/Ж 2002 – 1999 р.н., 192 грн. 290 грн. 

Ч 1957 – 1948 р.н, 

Ж1962 – 1948 р.н, люди з 

обмеженими 

можливостями 

192 грн. 384 грн. 

Ч 1998 – 1958 р.н., 

Ж 1998 – 1963 р.н. 
256 грн 512 грн. 

Сім’я з 3-х і більше осіб один максимальний внесок за всіх за кожний вид змагань 

  

 

Оплата стартового внеску здійснюється під час проходження мандатної 

комісії. 

 

ПРОЖИВАННЯ: 

 Туристична база "Юний турист" Київського центру дитячо-
юнацького туризму і краєзнавства та військово-патріотичного виховання 
(м. Київ, вул. Заболотного, 144). 

Номери 4-місні, туалет, душ та умивальники 
знаходяться на поверсі. Вартість розміщення - 85 грн з особи 
за ніч. 

Покращені номери з зручностями в номері - 145-150 грн з особи за 
ніч. Ціни станом на 16.04.2017 року. 

Увага! Самостійне приготування їжі заборонено! 

Замовити розміщення на базі "Юний турист" можна за 
телефонами +38(044) 526-04-78, +38(044) 526-36-42. 

 «Клуб хостелів Києва» 

Розміщення також можливе в хостелах «Клубу хостелів Києва», 
вартість від 85 грн з особи за ніч. 
 

Інформацію щодо розміщення дивіться тут та тут. 

 

 

 

http://onischuk-cup.kiev.ua/2012/files/klub_hostelov_flyer.jpg
http://onischuk-cup.kiev.ua/2012/files/klub_hostelov_info.doc
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 Кемпінг «КДЮСШ «Пуща-Водиця» 

Розміщення у власних наметах. Гарячий душ, вода, туалет – в 

спорткомплексі. Можливо замовлення харчування. Приготування їжі 

можливе лише на портативних газових пристроях в місцях, дозволених 

адміністрацією кемпінга. Розпалення багать категорично забронено! 

Вартість розміщення 40 грн/ніч/особа. 

Можливе проживання у комфортних 1, 2, 3-х місних кімнатах.  

З питань обов'язкового бронювання розміщення звертатись до Ніни 
Федорівни по тел. +38 (067)263 92 18 або (044) 401-83-71 (цілодобово).   

 

 Розміщення учасників в готелях та гуртожитках м. Києва. 

 
 

 ХАРЧУВАННЯ: 

Самостійно або в закладах громадського харчування м. Киїева.  

 

          ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ: 

Транспортне обслуговування під час змагань не передбачається. До всіх 

арен можна добратись громадським транспортом. 

 

           ФІНАНСУВАННЯ: 

Витрати пов'язані з участю у змаганнях і відрядженням команд та окремих 

спортсменів (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі, харчування, розміщення, 

збереження заробітної плати) – за рахунок організацій, що відряджають. Витрати 

пов'язані з проведенням та організацією змагань здійснюється за рахунок 

заявочних внесків та коштів, залучених організаторами змагань. 

 

         МОЖЛИВІСТЬ ТРЕНУВАНЬ:  
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 З питань організації тренувань слід звертатись до директора змагань Кудріна 

Володимира (для замовлення карт на команду). 
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ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ:  

   Учасники мають право перебувати в наведених нижче заборонених районах без 

спортивної карти. За три години до початку змагань учасникам дозволяється 

перебувати лише на арені, включно зі шляхом підходу та місцем для паркування. 

Тренування з будь-якою картою і тестування варіантів руху по вулицях не 

допускається. 

 

Майдан Незалежності, Володимирська та Михайлівська гірки. 

 

 

          НСК «Олімпійський», музей «Київська фортеця», 

Головний військовий госпіталь. 
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Національний музей історії україни у Другій світовій війні. 

 
 

 

МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТИ ЗМАГАНЬ: 

Міська забудова, що складається багатоповерхових будинків, приватного сектору 

та адміністративних будівель. Ландшафтні парки, схил берегу Дніпра з природним 

лісом. Рельєф ерозійний, багато штучно створених форм рельєфу. Ґрунт 

глинястий. Наявність твердого покриття уздовж можливих шляхів руху становить 

70-80%. 
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ПОПЕРЕДНІ ВЕРСІЇ КАРТ: 
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