


                                                   
 

Міністерство молоді та спорту України 
Федерація спортивного орієнтування України 

Управління у справах сім’ї, молоді  та спорту Черкаської обласної державної адміністрації  
Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради  

Відокремлений підрозділ громадської організації «ФСОУ» у Черкаській області  
 

 

с. Свидівок, Черкаський район, Черкаська область 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ: дитячий табір відпочинку «Дахнівська Січ»,  

вул. Дахнівська 36  (GPS: 49.494723, 31.957514) . З цетру міста  можна дістатися 

маршрутним таксі №31 до зупинки вул.Горіхова (1а кінцева), далі пішки 1,3 км.  

 

 

ГОЛОВНИЙ СУДДЯ 
Уфімцева Тетяна       

(Черкаси) 
(093)  743 – 93 – 27 

ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТАР Постельняк  Марина 

(Суми) 
(098)  025 – 01 – 37 

ЗАСТУПНИКИ 

ГОЛОВНОГО СУДДІ 

ПО ДИСТАНЦІЯХ 

 

Литовченко Сергій 

(Суми) 

 

Чорний Євгеній 

(Черкаси) 

(050)  327 – 43 – 88 

 

 

(063)  679 – 35 – 01 

КОНТРОЛЕР ЗМАГАНЬ 

Постельняк Олег             

(Суми) 
(067)  540 – 18 – 54 



 
15 ЛИПНЯ 2019,  

ПОНЕДІЛОК 

10:00 – 20:00 

 
Приїзд, розміщення учасників 

13:00 – 19:00 

 

Робота мандатної комісії («Дахнівська 

Січ») 

14:00 – 18:00 

 
Модельні змагання (полігон 

16 ЛИПНЯ 2019,  

ВІВТОРОК 

10:00 – 13:00 
Модельні змагання (полігон) 

10:00 – 18:00 
Робота мандатної комісії («Дахнівська 

Січ») 

16:00 – 19:00 
Технічне тренування 

19:00 – 20:00 
Нарада представників команд 

17 ЛИПНЯ 2019, 

СЕРЕДА 

11:00 
Старт змагань на середній дистанції 

 

17:00 
Церемонія відкриття та нагородження  

змагань (центр змагань) 

18 ЛИПНЯ 2019,  

ЧЕТВЕР 

10:00 – 13:00 

 

Технічне тренування 

14:00 Семінар тренерів 

16:00 – 19:00 Модельні змагання («Лабіринт») 

19 ЛИПНЯ 2019,  

ПЯТНИЦЯ 

11:00 
Старт змагань на довгій  дистанції 

 

12:00 
Старт змагань  

«КУБОК ДРУЖБИ - 2019» 

15:00 

 

Семінар тренерів 

16:00 – 18:00 
Матчова зустріч з волейболу 

19:00 
Церемонія нагородження змагань 

 

20 ЛИПНЯ 2019,  

СУБОТА 

10:00 
Старт змагань  

«КУБОК ДРУЖБИ - 2019» 

11.00 – 13:00 
 

Технічне тренування 

14:00 – 17:00 
Гра в «Пейнбол» між областями України 

 

16:00 – 19:00 
Модельні змагання. Нагородження 

змагнь «КУБОК ДРУЖБИ – 2019» 

 



21 ЛИПНЯ 2019, 

НЕДІЛЯ 

09:00 –09:30 Виїзд команд на старт змагань зі спринту 

11:00 Старт на спринтерській дистанції 

12:00 
Старт змагань  

«КУБОК ДРУЖБИ 2019» 

14:00 Церемонія нагородження змагань 

22 ЛИПНЯ 2019,  

ПОНЕДІЛОК 

 

10:00 
 

Роз’їзд учасників змагань. 

 

ГРУПИ 

Юнаки Ч/Ж 12,  13 

Юнаки 
Ч/Ж 14,  15 

Юнаки 
Ч/Ж 16,  18 

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ  

 «КУБОК ДРУЖБИ – 2019» 

Чоловіки 10, 12,  13,  14,  15,  16,  18,  21,  45, 55, 65, 70 

Жінки 
10, 12,  13,  14,  15,  16,  18,  21,  45, 55, 65, 70 

Група ОPEN (відкрита) – для тих хто хоче спробувати себе  

в орієнтуванні, або за віком немає його вікової категорії. 

Змагання особисті та командні проводяться віповідно до Правил.



До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди АР Крим, 

областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів  

та позашкільних навчальних закладі. 

Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань 

зі спортивного орієнтування (далі – Правила). 

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): 

 юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду; 

 юніори – не нижче ІІІ юнацького розряду; 

 дорослі – не нижче ІІІ розряду. 

СКЛАД КОМАНДИ: 18 спортсменів, 2 тренери та 1 представник.  

 Кількість команд та учасників від території необмежена.  

 

Місце спортсмена в індивідуальних змаганнях у кожній віковій групі  

у кожному виді програми визначається відповідно до Правил.  

Місце команди у командному заліку змагань визначається за більшою сумою 

очок до 4 кращих особистих результаттів змагань у кожному індивідуальному виді 

програми окремо у вікових групах: юнаки – Ч/Ж-12,13, юнаки – Ч/Ж-14,15,  

юнаки – Ч/Ж-16,18. 

Очки нараховуються відповідно до Правил. 

До змагань допускаються команди, які підтвердили свою участь у змаганнях 

у встановлений термін. Попередні заявки на участь у змаганнях надаються до 23.00  

08 липня 2019 р. через «ONLINE заявки на участь у змаганнях» на сайті ФСОУ 

http://www.orienteering.org.ua/, при цьому власникам SI-card треба  вказати номери 

своїх чипів. 

  Іменні заявки, завірені печаткою і підписом керівництва структурних 

підрозділів та лікарем спортивного диспансеру, копія паспорту або свідоцтва про 

народження, кваліфікаційні книжки спортсменів, страхові поліси подаються 

безпосередньо до мандатної комісії. 

  На мандатній комісії представник отримує рахунок на сплату  заявочних 

внесків та оренди чипів.  

  Вікові категорії 

           

             Назва заходу 

Ч/Ж 12, 13, 14, 15, 16, 18 

Пільговий 

внесок 

(члени ФСОУ) 

Повний внесок  

(решта учасників) 

Змагання (3 дні) 150 грн. 200 грн. 

Модельні змагання 

(технічні тренування) 
20 грн. 50 грн. 

Оренда чипу 30 грн. 30 грн. 

http://orient.z52.ru/


На змаганнях буде застосована електронна відмітка SportIdent. Учасники, які 

мають SI - чіпи, мають повідомити про це організаторів при подачі попередньої 

заявка та вказати їх номер. Учасники, які не мають  SI – чіпів, сплачують їх оренду 

додатково до стартового внеску 30 грн. за всі дні змагань. У разі втрати 

орендованого чіпа учасник компенсує його повну вартість.  

Спортсмени та команди, які посіли 1-3 місця на змаганнях нагороджуються 

дипломами Федерації відповідних ступенів. Медалями в індивідуальних видах програми 

за кожен день окремо та кубками – команди-переможці та призери за рахунок ВП ГО 

«ФСОУ» у Черкаській області. 

Спортсмени-переможці, які приймуть участь  у відкритому чемпіонаті Черкаської 

області, «КУБОК ДРУЖБИ - 2019» будуть нагороджені кубками та пам’ятними призами, 

призери змагань – грамотами та  медалями за рахунок управління у справах сімї, молоді 

та спорту Черкаської ОДА. Команда, яка переможе в загальнокомандному заліку 

отримує 10% знижку від своєї загальної вартості заявочних внесків. 

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок 

коштів Державного бюджету України (харчування суддів, проїзд, добові в дорозі 

суддів, папір) передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 

2019 рік, у межах затвердженого кошторису, частково – за рахунок позабюджетних 

коштів, залучених Федерацією. 

За кошти організацій, що відряджають здійснюються всі витрати з участі 

спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду, добових під час переїзду 

учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення 

змагань, харчування та проживання. 

Вид З однієї особи 
Кількість 

місць 
Примітка 

Наметовий 

табір 

120 грн. 

за всі дні 
необмежена 

Місце під палатку, літній душ,  

умивальники, туалет на вулиці, 

зарядка мобільного. 

Будиночки 

«Динамо» 
70 грн./ доба 50-60 

Дерев’яні будиночки, літній душ, 

туалет на вулиці, постіль, звітні 

документи не надаються!!! 



УВАГА!!!! Під час проведення командного чемпіонату України зі спортивного 

орієнтування на території дитячого табору «Дахнівська Січ» будуть перебувати діти, 

спортсмени з інших видів спорту, які відпочивають в таборі  (урочисті відкриття, різні 

спортивно-масові заходи та дискотеки). Представникам, які бажають бути  окремо  

від даних заходів або проживати в будиночках можливе розміщення на базі 

«Динамо» – 1,5 км від центру змагань . За більш детальною інформацією звертатися 

до організаторів завчасно до 01 липня 2019 року!!! 

Приготування їжі самостійно на багатті в спеціально-відведеному місці (не біля 

наметів!!!!) або газових пальниках біля свого розміщення.  

Можливе замовлення 3-х разового харчування в столовій дитячого табору 

вартість – 140 грн. за попередньою домовленістю з організаторами.  

До магазину 2,5 км в центрі мікрорайону Дахнівка. В таборі виїздна торгівля 

заборонена!!! До р.Дніпро 1,8 км через пропускну базу «Динамо».  

УВАГА!!!! В центр змагань дитячого табору «Дахнівська Січ» (польові намети)  

буде організовано власний вхід, поруч з табором, окремо від входу дитячого табору.  

Вхід через центральну алею табору для учасників змагань ЗАБОРОНЕНО!!!  

 

До дитячого табору «Дахнівська Січ» можливо дістатися маршруткою №31  

до зупинки вул.Горіхова (1-а кінцева), а далі пішки 1,3 км. Планується підвезення 

спортсменів до табору в день заїзду рейсовим маршрутом №31 за вартість  

до 4 грн./з особи).  

В останній день змагань можливе вивезення учасників змагань на арену 

спринту без повернення в табір. Інформація уточнюється. 

 

https://www.google.com.ua/maps/@49.4910628,31.9556742,15z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s12qwwYNwdJrbHkBzfgDig5aQr8ZM?hl=ru


 

 


