БЮЛЕТЕНЬ № 2

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед
(дорослих, молоді, юніорів та юнаків, рогейн, 24 годин)
Чемпіонат України серед ветеранів зі спортивного
орієнтування (рогейн, 24 годин)
Кубок України (4 етап, рогейн 24 годин)
ОРГАНІЗАТОРИ

ГОЛОВНА
СУДДІВСЬКА
КОЛЕГІЯ

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської
облдержадміністрації
Відокремлений підрозділ ФСОУ у Херсонської області
Олешківська райдержадміністрація
ДЮСШ Олешківської районної ради
Головний суддя
Кобець Сергій (І категорія, м.Херсон)
Головний секретар
Заєрко Валерій (н/к, м.Дніпропетровськ)
Заступник головного секретаря
Горелова Галина (н/к, м.Дніпропетровськ)
Заступник головного судді по дистанціям
Бібленко Василь (І категорія, м.Херсон)
Інспектор змагань
Кандибей Євген (І категорія, м.Суми)
Контролер змагань
Карась Володимир (н/к, м.Олешки)
Заступник головного судді з організаційних питань
Альохін Василь (І категорія, м.Олешки)

066-110-70-46
067-598-06-32
067-568-07-60
066-583-68-19
050-823-24-77
095-889-58-63
095-343-44-35

ТЕРМІН І МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ

20-23 жовтня 2017 року.
Херсонська обл., Олешківський р-н.
Центр змагань – ДЮСШ Олешківської ради, вул. Самарця, 1-а

АРЕНА ЗМАГАНЬ

Олешківська пустеля - Національний природний парк «Оле́шківські піски́»

САЙТ ЗМАГАНЬ

http://rogaining.org.ua/

СИСТЕМА ВІДМІТКИ

Електронна відмітка i-Button Sport. Аренда чіпа – 20грн.

ПРОГРАМА
ЗМАГАНЬ

20 жовтня, п’ятниця
10:00 - 20:00 Приїзд, розміщення учасників.
14:00 - 20:00 Робота мандатної комісії (центр змагань).
14:00 - 20:00 Модельні змагання, полігон.
21 жовтня, субота
09:00
11:30
12:00
22 жовтня, неділя
12:30
15:30

Видача карт.
Церемонія відкриття змагань (центр змагань).
Старт змагань на дистанціях рогейну.
Закриття фінішу.
Церемонія нагородження та закриття змагань
(центр змагань).

23 жовтня, понеділок
з 12:00
Від’їзд учасників змагань.

СТР. 2

МІСЦЕВІСТЬ

БЮЛЕТЕНЬ №1

Піщані тераси - Олешківські арені піски. Рослинність - різновікові соснові
посадки, незначне вкраплення листяних порід (акація, береза). Велика
кількість відкритого і напіввідкритого простору. Рельєф дюнного характеру,
висотою до 20 метрів.
Карта. Автор – Юхим Штемплер, 2015-2016рр.. Корегування – березень
2017р. М – 1:30 000, Н – 2 м. Розмір карти – 2 аркуша, розміром – 320 х 450мм
Лазерний друк, карти заламіновані.
Старт-фініш шукати за з посиланням:
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B030'21.0%22N+33%C2%B000'56.9%22
E/@46.5045615,33.0016825,1676m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0x40d1d9c154700
e8f:0x1068488f64010!2z0KPQutGA0LDQuNC90LA!3b1!8m2!3d48.379433!4d31.1655799!
3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.5058269!4d33.0158139

УЧАСНИКИ
ЗМАГАНЬ

До участі у чемпіонаті України серед дорослих, ветеранів, молоді, юніорів та
юнаків (рогейн, 24 години, ІІІ-IV ранг) зі спортивного орієнтування
допускаються громадяни України, представники збірних команд Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, клубів. Кількість команд
від території не обмежена.
Склад команди від областей - до 6 команд, 2 тренера, 1 представник.
СОР – командний вид змагань (склад команди – від 2 до 5 осіб).
В СОР можлива участь в конкурсі команд, що скомплектовані зі спортсменів із
різних територій - до загальнокомандного заліку кожен з учасників команди
отримує відповідні очки: результат команди в очках ділиться на кількість
учасників команди), або спортсменів, які змагаються особисто (до
загальнокомандного заліку їх результати не враховуються; очки їм не
нараховуються). Групи: Ч, Ж та МІКС 18, 20, 23, 24, 40, 55, 65 і старші (за
датою народження) .
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань
зі спортивного орієнтування (далі – Правила).

ВИЗНАЧЕННЯ ТА
НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ

Визначення
результатів
Чемпіонату:
команда-переможець
у
загальнокомандному заліку визначається згідно з п.4 та п.3. Додатком 8
Правил спортивних змагань зі спортивного орієнтування.
Команди,
які
посіли
1,
2,
3
місця
у
чемпіонаті
України
дорослі,ветерани,молоді,юніори та юнаки (рогейн, 24 години, ІІІ-IV ранг) зі
спортивного орієнтування у кожній віковій групі нагороджуються дипломами
Федерації відповідних ступенів.

ЗАЯВКИ

Попередні заявки на участь у чемпіонату України дорослі,ветерани,молоді,
юніори та юнаки (рогейн, 24 години, ІІІ-IV ранг) зі спортивного орієнтування
подаються не пізніше 16 жовтня 2017 року можна здійснити на сайті Федерації:
http://orient.z52.ru/.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні
заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, та лікарем
спортивного диспансеру, копія паспорту (свідоцтво про народження),
класифікаційні книжки, страхові поліси.
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили
в установлений термін свою участь.

РОЗМІЩЕННЯ

Готелі м. Херсон і м. Цюрупинськ - вартість від 80 грн. з людини за добу;
приватний сектор м. Цюрупинськ - від 50 грн. з людини за добу.
Розміщення самостійно!

БЮЛЕТЕНЬ №1

СПОРЯДЖЕННЯ

ФІНАНСУВАННЯ
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Компас, вітрозахисний костюм, свисток, ліхтар, аптечка ( для надання
першої долікарської допомоги), спортивна шапочка або бафф, рукавиці є обов’язковим спорядженням. Мобільний телефон у кожного учасника з
зарядженим акумулятором – вкладається в суддівський пакет і потім
пломбується.
Кожен учасник на одязі та рюкзаку повинен мати світло відбиваючий
елемент (стрічка, наклейки)!
Без обов’язкового спорядження учасник до змагань не допускається!
Рекомендоване спорядження – лупа,часи.
Витрати по організації та проведенню змагань (оренда спортивних споруд,
проїзд в обох напрямках, добові, харчування та розміщення суддів,
забезпечення змагань медикаментами, транспортом, тощо) за рахунок
Мінмолодьспорт України,згідно із затвердженим кошторисом, Федерації і
позабюджетних коштів. Нагородження переможців і призерів змагань цінними
подарунками, оплата обслуговуючого персоналу, друкування афіш, розміщення
реклами, тощо - за рахунок організаторів змагань, зацікавлених установ,
організацій та спонсорів. Витрати на відрядження учасників змагань, тренерів і
представників команд (проїзд в обох напрямках, добові у дорозі, проживання,
харчування) – за рахунок організацій, що відряджають.
Вікова група

Чоловіки та жінки
2002-1999р.н.,
чоловіки 1957 –
1948 р.н. та жінки
1962 - 1948 р.н.
Чоловіки 19981958р.н. та жінки
1998-1963 р.н.
Чоловіки та жінки
70 р.н. та
старші(1947 р.н.)

Зразок карти

Повний пільговий. внесок для
членів ФСО України

Повний внесок
не для членів ФСО України

96

120

128

190

80

100
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Всі учасники повинні мати страховий поліс

Увага аварійний азимут по компасу на ПІВНІЧ !!!
ВИХІД НА ТРАСУ ХЕРСОН – НОВА КАХОВКА
Національний природний парк «Оле́шківські піски́» з усіх сторін ограничен
автомобільной дорогою

ЗАПРОШУЄМО НА
ЗМАГАННЯ!!!

13-15 жовтня 2017 року
«Відкриті Всеукраїнські змагання «Таврійська осінь»
21 жовтня 2017 року
Чемпіонат області рогейн в пустелі 3 години «SAHARA - 2017»
2-5 листопада 2017 року
«Відкритий Кубок області «Олешківські канікули»

БЮЛЕТЕНЬ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ!!!

