
ЗВІТ голови тренерської ради СОЛ за сезон 2017-18 рр. 

 
 

Протягом сезону 2017-18 років Федерацією спортивного орієнтування України 

були проведені всі заплановані заходи, а саме: 

 

1.НТЗ з лижероллерної підготовки для членів збірних команд, з метої підготовки до ЧЄ 

серед дорослих та юнаків, та ЧС серед юніорів. НТЗ було проведено з 28.10 по 5.11.2017р. 

у м.Суми у центрі лижної підготовки збірних команд України. Кількість учасників 24 

(юнаки,юніори,дорослі). 

 

 
 

 

2.НТЗ з технічної підготовки для підготовки членів збірних команд, з метої підготовки 

до ЧЄ серед дорослих та юнаків, та ЧС серед юніорів. НТЗ було проведено 3 28.11 по 

15.12.2017р., у західному ребілітаційному центрі лижної підготовки збірних команд 

України( с.Сянки, Львівська обл.) Кількість учасників 12 (юнаки,юніори,дорослі). 

 

   
 

 

 

3.Кубок світу (1раунд)  27.11-01.12.2018 р. ( Фінляндія). Кількість учасників – 1 чоловік. 

Кращий результат: 

- Марич Костянтин (м.Київ) – 36 місце (довга). 

 

 

 



4. Чемпіонат України з СОЛ 21.12-25.12.2017 р. ( м.Кролевець, Сумська обл.). Кількість 

учасників – 157. 

 

 
   

5. НТЗ з технічної підготовки для підготовки членів збірних команд, з метої підготовки 

до ЧЄ серед дорослих та юнаків, та ЧС серед юніорів. НТЗ було проведено 3 03.01 по 

11.01.2018р., у західному ребілітаційному центрі лижної підготовки збірних команд 

України( с.Сянки, Львівська обл.) Кількість учасників 32 (юнаки,юніори,дорослі). 

 

    
 

 

 

6. ЧЄ серед дорослих та юнаків, та ЧС серед юніорів.  6-12.02.2018 м.Велінград 

(Болгарія). Кількість учасників: дорослі 2 чоловіків; 1 юніор; 3 юнаки, 1 дівчина. Тренери: 

Стрижак Олена, Гнєдов Володимир. 

Кращі результати: 

 - Романов Георгій (м.Київ) – 34 місце (довга) 

 - Марич Костянтин (м.Київ) – 39 місце (спринт) 

 - Поєнко Андрій (м.Київ) – 17 місце (середня) 

 - Ровний Іван (Чернігівська обл.) – 22 місце (спринт) 

 - Трубенок Максим (Чернігівська обл.) – 42 місце (довга) 

 - Мащенко Єлизавета (м.Київ) – 29 місце (довга). 

 

- Естафета юніори – 8 місце. 

 



 
 

  
 

 

7. Чемпіонат України з СОЛ 15.02-18.02.2018 р. ( м.Кролевець, Сумська обл.). Кількість 

учасників – 165. 

 

                       
 



8. Чемпіонат світу серед студентів 21.02-25.02.2018 (м.Тарту, Естонія). Кількість 

учасників – 2. 

Кращі результати: 

 - Романов Георгій (м.Київ) – 20 місце (середня) 

 - Несук Іван (Чернігівська обл.) – 26 місце (середня) 

 

9. Чемпіонат світу з СОЛ, Кубок світу (3 раунд) 6.03-10.03.2018  (Вермонт,США). 

Кількість учасників – 1 жінка. 

 Кращий результат: 

- Шмирко Богдана (м.Київ) – 23 місце (спринт). 
 

Всі старти чемпіонатів України були проведені на високому організаційному та 

технічному рівні, завдяки зусиллям суддівської бригади з сумщини, під керівництвом 

Шкури Володимира Михайловича.Були підготовлені нові райони з новим картографічним 

забезпеченням,залучена техніка для підготовки лижних трас, суддівські бригади були 

повністю скомплектовані, результати публікувалися в інтернеті (гол. секретар Тесленко 

М.). Все це дозволило продемонструвати учасникам відповідні результати, та отримати 

необхідний досвід, для участі у головних міжнародний змаганнях сезону. 

 Обидва чемпіонати України були профінансовані міністерством на суму 20.000  

грн.кожен, що звичайно недостатньо, для  підготовки найбільш якісного рівня проведення 

змагань найвищого рівня в Україні ( враховуючи роботу снігоходу, використання 

паливно-мастильних матеріалів, прочистку/прорубку лижної сітки та т.і.) 

 

 В усіх міжнародних стартах сезону 2017-18, взяли участь 10 спортсменів (юнаки, 

юніори, дорослі,студенти). 

Найбільш вдалий результат у юніорської естафетної команди – 8 місце, 

враховуючите те, що в команді виступали 2 юнаки. Також хотілося відмітити результат 

Поєнка Андрія (м.Київ), що посів на чемпіонаті Європи серед юнаків 17місце, та Ровного 

Івана (Чернігівська обл.) – 22 місце, та 20 місце посів на чемпіонаті світу серед студентів 

Романов Георгій(м.Київ). 

 Участь у  ЧЄ серед дорослих та юнаків, та ЧС серед юніорів було профінансовано 

міністерством на суму 42000 грн., що склало для спортсменів  приблизно 20 відсотків, від 

вартості участі у змаганнях. 

 Для участі в етапах кубку світу та чемпіонату світу кошти  передбачені не були. 

 Жоден з НТЗ не був профінансований. Придбання екіпіровки (лижі, палки, 

черевики, змащення), єдиної спортивної форми за власні кошти. 

 Вважаю, що без створення мінімальних фінансових, технічних, організаційних 

умов, не можливе досягнення більш високого рівня міжнародних результатів. У 2018 році 

СОЛ отримало найменшу фінансову підтримку, серед інших видів орієнтування, хоча 

лижне орієнтування є найбільш фінансово затратним видом. 

З позитивних моментів: 

1.Розширення районів змагань у Кролевецькому районі, фактично це найбільш 

пристосований район для СОЛ, з наявною інфраструктурою (недороге проживання, 

харчування, добре відношення місцевої влади до спорту, наявність снігоходів, наявність 

суддівської бригади), що дозволяє якісно проводити головні старти, та організовувати 

НТЗ. 

2.Придбання ТР СОЛ  снігоходу (за власні кошти), що дозволить покращити умови 

проведення НТЗ, для українських спортсменів. 

 

Велика подяка Постельняку Олегу Анатолійовичу,Шкурі Володимиру Михайловичу, 

Бурмі Юрію за підтримку СОЛ. 

 



 


