
Звіт голови тренерської ради СОР за 2018 рік. 
 
     Усі заплановані на 2018 рік заходи по дисципліні СОР відбулись.  
     Усього за рік у змаганнях СОР прийняли участь 303 спортсмена (181 чоловік та 122  жінки). На 
змаганнях було представлено 15 регіонів України.  
     Третій раз на теренах Буковини проводився чемпіонаті Європи з рогейну (ERC2018), у якому 
прийняли участь спортсмени з 14 країн. Була проведена велика організаційна робота по 
проведенню та участі у цих змаганнях. Національна збірна команда України була представлена у 
складі 131 спортсмена (55 команд, 79 чоловіків та 52 жінки). У відкритому (дорослому) класі 
українці здобули 4 медалі. Золото серед змішаних команд : волиняни Мельник Тарас, Войтович 
Ірина та Слотін Артем з Черкас, якого у саму останню мить включили до складу цієї команди. 
Срібло серед жінок : кияни Доценко Олена та Чебераха Ольга. Бронза серед чоловіків : кияни 
Дмитрук Олександр та Віхтюк Микола ; серед жінок : Перевалова Тетяна та Мартинова Світлана 
з міста Запоріжжя. Сподіваюся, що у наступному році на чемпіонаті світу у Іспанії команда наших 
фаворитів серед чоловіків у складі киян Циреня Євгена та Городинця Артема також буде серед 
медалістів. На жаль у цьому році із-за проблем пов’язаних зі станом здоров’я Артема, ця команда 
змушена була передчасно припинити змагання. Серед молоді (вік учасників команди до 23 років) 
українці здобули 8 медалей. Чемпіонами Європи стали : серед дівчат – Басюк Анастасія 
(м.Вінниця) та Ткачук Вікторія (м.Дніпро), хлопці з Черкас –  Липа Андрій та Петрович Вадим, 
серед змішаних команд – приємно здивували своєю перемогою закарпатці Василина Андрій, 
Желізняк Олександр та Бобер Крістіна. Команди ветеранів України, враховуючи що участь у 
чемпіонаті не потребувала великих витрат на подорож, прийняли участь у змаганнях досить 
потужним складом, добре потрудились та здобули аж 11 медалей.  
      У цьому році усі змагання по СОР відбувалися на території України, тому не потребували 
великих коштів. У наступні роки чемпіонати світу з рогейну (WRC2019 та WRC2020) відбудуться в 
Іспаніїї та Сполучених Штатах відповідно, тому витрати по проїзду та житлу будуть значно більші. 
Сподіваюсь, що у наступному році команди, які будуть представлять Україну на чемпіонаті світу, 
зможуть отримати більш потужну підтримку у виді якісного екіпірування, що зменшить їх особисті 
витрати на участь у цих змаганнях, а організатори національних чемпіонатів по СОР отримають 
значні фінансові можливості для більш якісної підготовки карт, проведення тренувальних зборів 
та відбіркових змагань. Слід зазначити, що наступні чемпіонати світу WRC2019 та WRC2020 
будуть проводитися у високогір’ї, на висотах більш ніж 2000 м. над рівнем моря (Піренеї та 
Кордильєри), спортсменам необхідно мати не лише відповідну фізичну та технічну підготовку, а 
також, що не менш важливо, високоякісне взуття для гірської кам’янистої місцевості.  
      Усі питання пов’язані з проведенням та участю у змаганнях вирішувалися з членами трен 
ради СОР оперативно, за що я їм дуже вдячний. 
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