
     
 

    БЮЛЕТЕНЬ  

                   відкритий командний чемпіонат 

       Черкаської області  серед юнаків 
 зі спортивного орієнтування 

«КУБОК ДРУЖБИ – 2019» 

 
 

 
 

18-21 липня 2019 року 
с. Свидівок, Черкаської обл. 

 



ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної 

державної адміністрації 

Відокремлений підрозділ громадської організації «Федерація 

спортивного орієнтування України» у Черкаській області 

 

ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЛЕГІЯ 

Головний суддя        Джулай Віталіна, с.Сагунівка 

        096-206-99-80 

Головний секретар       Зачешигрива Богдан,  м. Черкаси

              097-098-72-59 

Заст. гол. судді по дистанціях      Петрович Вадим, с.Сагунівка 

        Чорний Євгеній, м.Черкаси 

Заст. гол. судді з оргпитань              Ніконова Анна, м.Черкаси 

 

ГРУПИ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться по віковим групам: Open, Ч/Ж-10, Ч/Ж-12, 

Ч/Ж-13, Ч/Ж-14, Ч/Ж-15, Ч/Ж-16, Ч/Ж-18, Ч/Ж-21, Ч/Ж-45, Ч/Ж-55, 

Ч/Ж-65, Ч/Ж-70. Якщо у групі буде заявлено менше 3 осіб, групи 

будуть об’єднуватись. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Черкаська область, Черкаський район, лісові масиви с.Свидівок, 

мікрорайон Дахнівка та м.Черкаси.  

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.  

 

 

 



ТРАНСПОРТ ДО ЦЕНТРУ ЗМАГАНЬ 

З ж/д вокзалу (автостанція біля ж/д)  та інших автостанцій треба 

дістатися центру м. Черкаси, маршр.таксі №31 в сторону 

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

до табору «Дахнівська Січ». 

 
         

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ    

 

18.07.2019 (четвер)  

13:00-19:00      Робота мандатної комісії (центр змагань) 

16:00-19:00      Полігон  

 

19.07.2019 (п’ятниця)  

до 10:00         Робота мандатної комісії (центр змагань) 

12:00          Початок змагань у заданому напрямку на     довгих  

дистанціях (карта «Санаторій Україна») 

19:00              Урочисте відкриття змагань (центр змагань) 

 

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


 

20.07.2019 (субота)  

10:00 Початок змагань у заданому напрямку на середніх   

                         дистанціях (карта «Ярмарка») 

19:00  Церемонія нагородження змагань за сумою 2-х днів 

                          (центр змагань) 

 

21.07.2019 (неділя)  

09:00 Виїзд на арену змагань 

12:00  Початок змагань у заданому напрямку  

на спринтерських дистанціях (м.Черкаси, ЗОШ 32)  

14:00  Церемонія нагородження, закриття змагань (арена 

змагань)  

  

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Місце спортсмена у кожній віковій групі визначається за 

найменшим часом подолання дистанції від моменту старту до 

фінішу.  

Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами,   

медалями та подарунками по сумі  2-х днів змагань,  грамотами і 

медалями окремо за спринт. 

Місце команди у загальнокомандному заліку визначається за 

більшою сумою балів до 12 кращих результатів серед вікових груп 

Ч/Ж-10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 

Команди-переможці нагороджуються дипломами та кубками.  

 

ВІДМІТКА 

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.  



ЗАЯВКИ СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 

Розмір стартового внеску для учасників  
командного чемпіонату України: 

 
Групи 

 

Внесок  

змагань, грн. 

Ч/Ж 12, 13, 14,  30,00 

Ч/Ж 15, 16, 18 50,00 

 

Розмір стартового внеску для учасників  
відкритого командного чемпіонату Черкаської 

області, «КУБОК ДРУЖБИ-2019»: 
 

Групи 

 

Внесок  

змагань, грн. 

ОPEN, 10, 65, 70 105,00 

Ч/Ж 12, 13, 14, 15 120,00 

Ч/Ж 16, 18, 55 150,00 

Ч/Ж 21, 45 180,00 

 
Іменна заявка з печаткою лікаря та оплата стартового внеску 

подається під час проходження мандатної комісії.  

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану 
попередню заявку. 

 

 

 



ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати по організації змагань, канцелярські товари, харчування 

суддів, нагородження переможців і призерів грамотами - за рахунок 

управління згідно із затвердженим кошторисом. 

Витрати на проїзд, харчування та проживання учасників - за рахунок 

організацій, які відряджають команди, або самих учасників.  

 

РОЗМІЩЕННЯ 

ХАРЧУВАННЯ 

Під час проведення відкритого командного чемпіонату 
Черкаської області зі спортивного орієнтування, «КУБОК ДРУЖБИ -

2019» 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.  

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!!! 



Можливе замовлення 3-х разового харчування в столовій 
дитячого табору вартість – 140 грн. за попередньою домовленістю 
 з організаторами до 05 липня2019 року. 

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!!! 

 

ТРАНСПОРТ 

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. 

 

МІСЦЕВІСТЬ ЗМАГАНЬ 

 

          

       19.07.2019                       20.07.2019   21.07.2019 

ЗАПРОШУЄМО НА ЗМАГАННЯ! 


