XVІІІ традиційні змагання
зі спортивного орієнтування
«ГОЛОСІЇВСЬКА ОСІНЬ’2016»
та Кубок Українського державного
центру туризму та краєзнавства
учнівської молоді
21-23.10.2016, м. Київ
ОРГАНІЗАТОРИ Федерація спортивного орієнтування України,
Український державний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді
Федерація спортивного орієнтування міста Києва,
клуб спортивного орієнтування «O-club» (Київ) та
ТОВ "Стоїк" - Тетяна та Олександр Правило
Еллаїда Степаненко, Віктор Степаненко, Світлана Ускова
Головний суддя:
Віталій Петров: vitaliy_petrov@ua.fm, тел. 097 397-6766
Головний секретар:
Олег Постельняк
Секретар Кубку УДЦТКУМ: Кононова Альфія: juntur@ukr.net
Заступник ГС з дистанцій: Ігор Трухан
Заступник ГС з інформації: Василь Ткаченко
ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ /ЗАЯВКИ

www.kiev-orient.at.ua
http://orientsumy.com.ua/index.php

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
Змагання – особисті або командні (естафета).
Змагання Кубок УДЦТКУМ – особисто-командні.
В разі заявки в одну групу менше 10 учасників та 5 естафетних команд,
організатори залишають за собою право об’єднати вікові групи.
21 жовтня 2016 (Пт)

09:00-12:00
14:00
до 16:00

Традиційні змагання присвячені пам'яті Михайла Аврутіса
(Голосіївський ліс – 20 хвилин пішки від Центру змагань –
Бази "Юний турист" за схемою – буде опублікована)
Реєстрація учасників змагань, видача SI карток (Центр змагань).
Старт перших учасників змагань
УВАГА! Для участі в 2-х етапних естафетах необхідно
своєчасно до 16:00 надати технічні заявки на участь в
естафетах (22.10.2016)

Дистанції: середня дистанція, масстарт.
Групи:
Ж 10,12,14,16,18,21А,21Е,35,50,60,70
Ч 10,12,14,16,18,21А,21Е,35,40,50,60,75
Новачки 1 (до 14 років), Новачки 2 (15 років і старші)
22 жовтня 2016 (Сб)

Кубок «O-club Cup» з естафет
Кубок УДЦТКУМ (2-х етапні естафети)
Місце проведення: Теремки-2 (схема буде опублікована)
10:00-10:30 Реєстрація (додаткова, в разі необхідності) учасників змагань, видача
ел. SI карток (арена змагань).
11:00-11:30
Церемонія відкриття (арена змагань), демонстрація передачі
естафети
11:30
Старт перших учасників змагань (естафети)
14:30
Церемонія нагородження за 1 та 2 дні (арена змагань)
Дистанції: 2-х етапні естафети; групи: чоловіки і жінки.
Групи Кубка «O-club Cup»:
Ч/Ж 20, 21Е, 35, 45, 55, 65

Групи Кубок УДЦТКУМ:
Ч/Ж/Мікс 10, 12 ,14, 16, 18
*УВАГА! Групи Нов 1 та Нов 2 – індивідуальна дистанція
23 жовтня 2016 (Нд) Традиційні змагання присвячені пам'яті Валентина Правила
(Новоселки, середня дистанція, схема буде опублікована)
11:00 Старт перших учасників змагань
14:00 Церемонія нагородження та закриття (Центр змагань)
Дистанції: середня дистанція, перевернутий протокол результатів змагань
21.10.2016 (переможець стартує останнім; ті, хто не взяв участі у змаганнях
21.10.2016, стартують на початку протоколу).
Групи:
Ж 10,12,14,16,18,21А,21Е,35,50,60,70
Ч 10,12,14,16,18,21А,21Е,35,40,50,60,75
Новачки 1 (до 14 років), Новачки 2 (15 років і старші)
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1) Кубок УДЦТКУМ. Змагання особисто-командні. До участі у змаганнях також
допускаються учасники в особистому заліку.
В змагання приймають участь команди закладів освіти, спортивних та туристських
клубів, інших організацій та установ.
Змагання проводяться у вікових групах:
- Ч/Ж 10 (2006 – 2007 р. н.);
- Ч/Ж 12 (2004 – 2005 р. н.);
- Ч/Ж 14 (2002 – 2003 р. н.);
- Ч/Ж 16 (2000 – 2001 р. н.);
- Ч/Ж 18 (1998 – 1999 р. н.).
Склад команди: до 14 чол. (12 учасників, незалежно від статі та вікової групи,
1 тренер та 1 представник).
Кількість команд від території (навчального закладу, клубу тощо) не
обмежена.
До естафет команди з неповним складом не допускаються. Естафетні
команди, що скомплектовані з різних територій, допускаються поза конкурсом.
Результат команди визначається за більшою сумою очок:
- до восьми кращих індивідуальних результатів учасників команди незалежно
від статі та вікової групи за два індивідуальних види програми;
Місце
Очки

1
25

2
22

3
20

4
18

5
16

6
15

7
14

8
13

…

10
11

…

20
1

*21 і далі
1

- до чотирьох кращих результатів естафетних команд незалежно від статі та
вікової групи.
Місце
Очки

1
50

2
44

3
40

4
36

5
32

6
30

7
28

8
26

…

10
22

…

19
4

20
2

*21 і далі
2

* всі хто уклався у контрольний час.
Команди – призери змагань у загальнокомандному заліку визначаються за
найбільшою сумою очок, що були набрані у трьох видах програми.
У разі однакової кількості очок у двох або більше команд вище місто займає
команда, яка має більше послідовно І, ІІ і далі місць у виді «Естафета».
2) Кубок «O-club Cup» з естафет.
Змагання командні: результат команди визначається за більшою сумою очок
до шести кращих результатів естафетних команд клубу незалежно від статі та
вікової групи. Очки за місця командам визначаються для всіх груп за таблицею:
Місце
1
2
3
4
5
6
7
8 … 10 … 19 20
Очки 50 44 40 36 32 30 28 26
22
4
2
* Кількість команд від клубу не обмежена.

ЗАЯВКИ:
Попередні іменні заявки на участь приймаються до 15.10.2016 р. включно за
допомогою он-лайн заявки на http://orientsumy.com.ua/index.php
Вказати: всі дні або 1, 2, 3 (у разі участі в одному з трьох днів змагань).
Під час проходження мандатної комісії представники команд отримують виписку, де
вказана кількість заявлених спортсменів та загальна сума стартового внеску, який
представник має сплатити згідно попередньої заявки.
Розмір стартового внеску залежить від дати оплати, а не від дати реєстрації
заявки (окрім групи Ж/Ч 65 і старші)!
Спортсмен несе матеріальну відповідальність в разі втрати чипу в розмірі 1000 грн.
УВАГА! Є можливість заявитися одразу на 3 дні.
*В разі заявки, оплати і подальшої відмови від участі у змаганнях за поважних
причин до 16.10.2015 учаснику повертається оплаченій внесок, зменшений на
вартість підготовки і друку карт (10 грн/день).
ЗАЯВОЧНИЙ ВНЕСОК:
При
Оплата під
Оренда
оплаті
час
картки
Вік учасника / оплата
після
проходження електронної
заявки
10.10.2016
мандатної
відмітки SI
за день
комісії
на день/три
(грн)
за день (грн)
дні (грн)
Новачки 1
20
30
10 / 15
Групи Ч/Ж від 10 до 18
25
50
10 / 15
років, жінки 55 і старші,
чоловіки 60 і старші,
інваліди, Новачки 2
Ж/Ч 65 і старші
25
50
10 / 25
інші учасники
50
75
10 / 25
Розмір стартового внеску залежить від дати оплати, а не від дати
реєстрації заявки (окрім групи Ж/Ч 65 і старші)!
ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ
Оплата стартового внеску здійснюється після реєстрації та на підставі
попередніх іменних заявок до 10.10.2016 на
Картковий рахунок "Приватбанку" № 5168 7556 2077 2539
Гераськін Сергій Володимирович
Зробити це можна одним з наступних способів:
1. У відділеннях Приватбанку через касу або термінал самообслуговування (тільки
Приватбанку).
2. У системі Приват 24 (для власників карт Приватбанку).
УВАГА! Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на
тел. +38 050 469 23 63 або
електронною поштою на oclub1998@gmail.com
в якому зазначити: прізвище та ім`я учасника, група, суми оплати, дати та часу
поповнення рахунку. Приклад повідомлення: Іванов Іван + Іванова Іванна, Мікс
14, 30 грн., 19.02.2016 18:10.
Квитанцію про оплату прохання зберігати для пред’явлення при проходженні
мандатної комісії.
АБО: до 10.10.2016 готівкою (+заявка) через представників О-клубу на
тренуваннях/змаганнях.
*УВАГА! Учасникам змагань Кубок УДЦТКУМ за попередньою домовленістю і
при гарантії оплати дозволяється оплата участі у змаганнях під час
реєстрації.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАЙОНИ:
22.10.2016 – дві ландшафтні зони: житлова забудова 90-х та паркова місцевість з
дуже розвинутою сіткою доріг та стежок, великою кількістю штучних та рослинних

деталей, добра прохідність. Карта складена у лютому 2015 р. (Кірьянов В.),
редакція у квітні 2015 р.
Масштаб 1:5000, перетин рельєфу - 2,5 м, розмір А4 (А5 – для деяких груп).
21.10 та 23.10.2016 – місцевість яруго-балкового типу. Ліс хвойних та листяних
порід, з розвинутою мережею доріг та стежок, середньої та поганої прохідності;
місцями зустрічається ожина. Грунт глинястий, місцями – пісочний. Небезпечні
місця – круті схили яруг, стихійні сміттєзвалища.
Карта на 21.10.2016 (редакція 2007 р., В. Кірьянов).
Карта на 23.10 оновлена у серпні 2016 р. (С. Усенко)
Карта: масштаб 1:10 000, перетин 5 м. Для груп Ч/Ж 60 і старші М1:7500.
З попередньою версією карт змагань можна ознайомитись на сайті змагань
www.kiev-orient.at.ua
ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ ТА ТРЕНУВАННЯ
Для відвідування заборонені парк «Теремки» та місцевість, яка розташована на
південь від вул. Заболотного до адміністративної межи м. Києва.
З питань проведення тренувань звертатись до Ткаченка Василя (тел.0674442616).

Попередня заявка
на участь у Кубку Українського державного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді
зі спортивного орієнтування
від команди ________________________________________________________________
№

П.І.Б.

Вікова
група

Кваліфікація

Рік
народж
.

Залік
(ком.,
особ.).

Номер
особистого
чипа

1
2
3
12
….
Представник команди
Тренер

Це Положення є викликом на змагання!
БАЖАЄМО ВСІМ ВДАЛИХ СТАРТІВ!
Додаток:
Центр змагань: Туристична база "Юний турист" Київського центру
дитячо-юнацького туризму і краєзнавства та військово-патріотичного
виховання (м. Київ, вул. Заболотного, 144).
Проїзд до центру змагань: від станції метро «Іподром» тролейбусом
№11 або маршруткою № 548 до зупинки вул. Метрологічна. Час в дорозі – 10
хв., або маршруткою 507 з Південного вокзалу до зуп. «вул. І. Сирка» (час в
дорозі 40-60 хв.), далі на Південний-Схід пішки 700 м.
Мандатна комісія працює з 09 до 12 год. 21.10.2016 в Центрі змагань.

ПРОЖИВАННЯ (замовлення самостійно, див. окрему інформацію):
1.Туристична база «Юний турист» Міжнародного центру дитячо-юнацького
туризму (Центр змагань), м. Київ, вул. Заболотного 144, відкрита з 14.00,
20.10.2016 р.
- номери для 4-х осіб. Умивальники, гарячий душ, туалети загального
користування на поверсі. Вартість - 85 грн. на добу з особи.
- номери для 2-х осіб підвищеного комфорту. Вартість – 145/165 грн. на добу з
особи. Кількість місць – до 20.
Термін оплати – під час мандатної комісії. Надаються необхідні фінансові
документи. (Ціни вказані станом на 15 вересня 2016 р.).
Замовлення САМОСТІЙНО до 01.10.2016 за тел. 0445260478; 0445263642
2. Самостійно в готелях м. Києва (напр. готель «Голосіївський»
http://www.orienteering.org.ua/doc/2014/hotel_Golosiivska_sport.docx)
Самостійне приготування їжі на базі «Юний турист» не дозволяється.

