
                                                                                                                                                            Бюлетень 3-4 

         WRE Middle, Long 
 
 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюлетень 3-4 
 
 
 

Трускавець, Львівська обл.       22–31.03.2019   



                                                                                                                                                            Бюлетень 3-4 

СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ ЗМАГАНЬ 
 

 
 
 
 

Змагання проводяться за підтримки 

Трускавецької міської ради  
 
 

Генеральний спонсор та партнер змагань – 
торгова марка «Трускавецька».  
Найкраща  питна  вода! 
 

Магія мінеральної води! 
 

http://truskavetska.ua/ 
 
 

Nutrixxion – моя енергія 
 

спортивне харчування найвищої якості для бігу, 
велоспорту, тріатлону та командних видів спорту. 
 

http://shop.nutrixxion.com.ua 
 

 

ООО «Восток» – широкий вибір предметів для 
відпочинку, спорту та туризму, які об'єднані 
єдиною торговою маркою "Траверс".  
 

https://vostok-tm-travers.all.biz/ 
 
 

Найкращі в Україні фарбовані фасади МДФ та 
меблі 

DeKolini 
 

Київ, вул. Пшенічна, 2 оф.200  тел 093 933 3313 

 
 

NONAME – скандинавський спортивний бренд, що 
спеціалізується на виробництві функціонального 
спортивного одягу 

 

https://nonamesport.com.ua  
 
NVii – взуття для спортивного орієнтування, 
трейла, «Гонки нації», «Spartan Race», «Дика 
гонка”, «OCR»  
https://nonamesport.com.ua  

  

http://truskavetska.ua/
http://shop.nutrixxion.com.ua/
https://nonamesport.com.ua/
https://nonamesport.com.ua/
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Світові рангові змагання IOF (Міжнародної федерації спортивного орієнтування, 

Особистий чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, ветерани), 

Кубок України (етапи, бігом), Всеукраїнські змагання серед вихованців 

ДЮСШ та позашкільних закладів зі спортивного орієнтування 
 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 
 

Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування 

України, Управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації,  

Трускавецька міська рада, команда О-Весна 
 

СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ 
 

Головний суддя  Березовський Василь, суддя нац. категорії 

Головний секретар  Шеренковська Олена, суддя І категорії 

Заст. гол. судді з інформації  Подгаєцький Андрій, суддя І категорії 

Заст. гол. судді по дистанціям   Бенке Артур, суддя І категорії 

 Усенко Андрій, суддя І категорії 

Інспектор чемпіонату та WRE  Ткаченко Василь, суддя нац. категорії 

Контролер та WRE консультант  Петров Віталій, суддя міжнародної категорії 
 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 
 

Центр змагань розташований в м. Трускавці, який вже майже 200 років є 

популярним бальнеологічним та spa-курортом, у ДЮСК «Спортовець» 

вул. Данилишиних, 11 (gps: 49.276469   23.517808).  

Мандатна комісія працює 27 березня 2019 року з 11:00 до 17:00 в  Центрі  

змагань. 

Для учасників змагань є можливість відвідування плавального басейну ДЮСК 

«Спортовець»: по буднях з 18 до 20; в суботу з 15 до 18. Вартість відвідування 

для дорослих – 50 грн. за годину, для дітей – 40 грн. 
 

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  
 

- чемпіонат серед дорослих – Ч/Ж21E (M/W21E); серед юніорів – Ч/Ж 20; серед 

юнаків – Ч/Ж 12, 14, 16, 18; серед ветеранів – Ч/Ж 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80. 

- WRE, Кубок України та Кубок України зі спринту –M/W21E. 

- Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів – 

Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21Е (не старші ніж 1996 р.н.)  

- групи Ч/Ж 21А – у рамках змагань «О-Весна». 

Склад команди на Всеукраїнських змаганнях серед вихованців ДЮСШ та 

позашкільних закладів – до 16 спортсменів, 1 тренер, 1 представник. 

Допуск до змагань за кваліфікацією: юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду; 

юніори – не нижче ІІІ розряду; дорослі – не нижче ІІ розряду.  
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ПРОГРАМА  
 

27 березня 2019 Середа 

11:00-17:00  Робота мандатної комісії змагань (Центр змагань) 

13:00-18:00  Полігон 

19:00-19:30  Нарада представників команд (Центр змагань) 

28 березня 2019 Четвер 

        з 12:00  Зона змагань повинна бути вільною від учасників 

     до 13:30  Вхід у карантинну зону 

13:00-16:00  Змагання на надкоротких дистанціях 

17:00-18:15  Церемонія відкриття змагань, нагородження переможців та 

    призерів змагань на надкоротких дистанціях (арена змагань) 

19:30-20:00  Нарада представників команд (Центр змагань) 

29 березня 2019 П’ятниця 

11:00-16:30  Змагання на середніх дистанціях (WRE Middle Distance)  

19:00-19:30  Нарада представників команд (Центр змагань) 

30 березня 2019 Субота 

10:15-10:40  Церемонія нагородження переможців та призерів змагань на 

    середніх дистанціях (арена змагань) 

11:00-14:00  Змагання на подовжених дистанціях (WRE Long Distance) 

19:00-19:30  Нарада представників команд (Центр змагань) 

31 березня 2019 Неділя 

09:15-09:40  Церемонія нагородження переможців та призерів змагань на 

    подовжених дистанціях (арена змагань) 

10:00-12:30  Змагання на скорочених дистанціях 

13:00-13:30  Церемонія нагородження переможців та призерів змагань на 

    скорочених дистанціях, закриття змагань (арена змагань) 

01 квітня 2019  Понеділок   

Від’їзд учасників змагань 

 

НАРАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНД 
 

Наради представників команд будуть проведені в конференц-залі Центру змагань 

(ДЮСК «Спортовець») напередодні змагальних днів з 19:00 до 19:30 (окрім 

28.03.2019 – 19:30-20:00). Резюме нарад у вигляді веб-презентацій будуть 

розміщені на сайті заявок ФСОУ в розділі «інформація» за посиланням 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1508&inf=1  

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1508&inf=1
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ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 

Місце спортсмена в кожній групі, на кожній дистанції визначається за меншим часом 

проходження дистанції. 

Місце команди в загальнокомандному заліку Всеукраїнських змагань серед 

вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів визначається за більшою сумою очок 

до 12 кращих особистих результатів у кожному виді змагань серед команд ДЮСШ та 

команд позашкільних закладів окремо. Очки нараховуються згідно таблиць чинних 

Правил: 16.3 – Ч/Ж12,14;  16.2 – Ч/Ж16,18,20; 16.1 – Ч/Ж21Е (M/W21E). 
 

ЦЕРЕМОНІЇ 
 

Церемонія відкриття змагань відбудеться 28.03.2019 о 17:00 біля сцени в 

центральному парку м. Трускавця (майдан Незалежності, gps: 49.278064, 

23.506578). У програмі виступи самодіяльних колективів м. Трускавця. По закінченню 

відбудеться церемонія нагородження переможців і призерів змагань на надкоротких 

дистанціях та лотерея серед усіх учасників змагань «О-Весна». 

Церемонії нагородження на інших дистанціях будуть проведені на аренах змагань 

згідно з програмою. Організатори просять призерів бути одягнутими у форму свого 

клубу чи спортивної школи та бути готовими до церемонії за 5 хвилин до її початку. 
 

ЗАКРИТІ РАЙОНИ 
 

Райони, що позначені на схемі червоним кольором, заборонені для відвідування 
спортсменами, представниками, тренерами та іншими особами, які можуть 
впливати на результат спортсменів. 
 

 
 

Виключення складає міська місцевість, що обмежена кільцевою дорогою 

Трускавця, яка відкрита для відвідування в будь-який час крім 28.03.2019 з 12:00 

до 15:30. Учасникам змагань дозволено проживати в будь-якому районі міста. 

Однак, заборонено проводити тренування з будь-якою картою, тестування бігом 

будь-яких ділянок міської місцевості, які позначені на схемі червоним кольором. 
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ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ КАРТИ 
 

З попередньою версією карт можна ознайомитись за посиланням 
http://orientsumy.com.ua/info/TruskavetsOldMap.jpg 
 

ПОЛІГОН 
 

Місце старту полігону (gps: 49.268041, 23.517374) знаходиться в 1,2 км від Центру 

змагань на південно-західному кінці греблі озера Солониця. Місцевість полігону 

яруго-балкового типу подібна до місцевості змагань 2, 3, 4 днів змагань. Карта 

полігону може бути використана для розминки під час змагань  4 дня (збережіть 

її). Ліс хвойних та листяних порід, з розвиненою мережею доріг та стежок, 

середньої та поганої прохідності, місцями зустрічається ожина. Ґрунт глинястий, 

місцями – болотистий. Небезпечні місця – круті схили яруг. Карта складена в 

березні 2018 р. (Гаврилюк О., використані матеріали КС 2000 р.) Дистанція 

обладнана стандартними знаками КП. Масштаб карти 1:10 000. Перетин 5 м. 

Розмір карти – 10х10 см.  
 

СТАРТОВИЙ ПРОТОКОЛ 
 

Для всіх груп, за виключенням груп M/W21E для WRE, стартовий протокол 
сформований методом електронного жеребкування (програма для підрахунку 
результатів змагань В. Куліша).  
Для груп M/W21E (WRE Middle, Long) алгоритм формування стартового 
протоколу був таким: спортсмени, які не мають рангових очок IOF стартують у 
першій групі за випадковим жеребкуванням; спортсмени, які мають рангові очки 
IOF, стартують у другій групі відповідно свого рангу станом на 20.03.2019 
(менший бал на початку); 6 спортсменів, які мають найвищий ранг стартують в 
останній групі за випадковим жеребкуванням. 
 

ТРАНСПОРТ 
 

До всіх арен змагань можна дістатися пішки або частково використовуючи 

громадський транспорт м. Трускавця http://vtruskavtse.com/transport 

Представникам команд, які замовили транспорт до арен середньої та скороченої 

дистанцій, буде повідомлено розклад особисто. Вартість 12 грн. в один бік 

сплачується водію. До арени довгої дистанції лише пішки (див. схему на стор.12). 
 

3DRERUN ЗМАГАЛЬНИХ ДИСТАНЦІЙ 
 

Спортсмени, які під час проходження дистанцій запишуть свій gps-трек за 

допомогою годинника або смартфону з програмою gps-трекінгу, матимуть 

можливість порівняти свій трек із суперниками. Посилання для завантаження 

трека до 3DRerun можна буде знайти в розділі «Результати» сторінки О-Весна на 

сайті заявок ФСОУ після закриття фінішу змагального дня 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1508&inf=2   

http://orientsumy.com.ua/info/TruskavetsOldMap.jpg
http://vtruskavtse.com/transport
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28.03.2019   ЗМАГАННЯ НА НАДКОРОТКИХ ДИСТАНЦІЯХ 
 

Спортсмени та представники о 12:00 повинні залишити зону змагань, позначену 

на схемі арен (стор.12) білою плямою. Карантин та пре-старт змагань на 

надкоротких дистанціях розташований біля бювету №2 (gps: 49.274890, 

23.492995). Вхід до карантинної зони припиняється о 13:30. Карту для розминки 

можна отримати після реєстрації на вході в карантин. На карті позначено місце 

престарту. У карантинній зоні можна знаходитись у межах карти для розминки, 

будівлі бювету №2, заходити в торгівельний центр «ТКС». Туалети знаходяться 

на -1 поверсі ТЦ «ТКС». Речі, що мають перемістити на фініш (майдан 

Незалежності), спортсмен здає до намету, який розташований між бюветом та ТЦ 

«ТКС». Речі будуть перевезені до фінішної зони суддівським транспортом. 

Просимо не брати з собою громіздкі та цінні речі, адже місце у транспорті дуже 

обмежено!  

З престарту (-7 хв.) рухатись за розміткою 345 м до старту, де на спортсмена 

очікує звичайна стартова процедура. 

Престарт  Перевірка Легенди Карти 
                          -7 хв                    345м    -3 хв             -2 хв             -1 хв            0 хв 

Після фінішу спортсменам забороняється покидати зону фінішного містечка до 

закінчення змагань, про що буде повідомлено коментатором. 

Місцевість змагань – паркова зона та забудова центру міста, санаторії з добре 

розвиненою мережею доріг та стежок, великою кількістю штучних та рослинних 

об’єктів, підпірних стінок та сходів, парканів тощо. Прохідність добра. Набір 

висоти на дистанції незначний. Небезпечні місця: підпірні стінки, масові скупчення 

людей, літні площадки кафе, слабоінтенсивний рух транспорту. 

Карта складена в листопаді 2018 р. (Тесленко М.), актуалізація – березень 2019 

р. Масштаб 1:4 000, перетин 2,5 м. Розмір карти – А4. 

Заборонено використання взуття з металевими шипами! 

Очікуваний час переможця – 12-14 хвилин (усі групи) 

Контрольний час для всіх груп – 45 хвилин 

Параметри дистанцій (за оптимальним шляхом): 

Група Довжина КП  Група Довжина КП 

Ч12 1,3 км 9  Ж12 1,0 км 9 

Ч14 2,1 км 9  Ж14 1,3 км 10 

Ч16 2,4 км 12  Ж16 2,3 км 11 

Ч18,20,M21Е 3,6 км 20  Ж18,20 3,3 км 17 

Ч21А 2,9 км 14  W21Е 3,3 км 17 

Ч35,40 3,1 км 16  Ж21А 2,4 км 13 

Ч45,50 2,7 км 14  Ж35,40 2,9км 13 

Ч55,60 2,3 км 11  Ж45,50 2,5 км 13 

Ч65,70 1,7 км 10  Ж55,60 2,1 км 11 

Ч75,80 1,5 км 9  Ж65,70 1,7 км 10 
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29.03.2019   ЗМАГАННЯ  НА  СЕРЕДНІХ  ДИСТАНЦІЯХ               (WRE) 
 

Арена змагань на середніх дистанціях (49.252816, 23.530890) розташована за 

селищем Пом’ярки. Відстань від Центру змагань до арени – 3,2 км. Відстань від 

арени до місця старту – 1 км, набір висоти – 10 м. 

Для розминки будуть запропоновані карти (10х10см). Перед стартом, під час 

очистки чипу, просимо використані карти покласти у спеціальний ящик. 

Місцевість яружного типу, розташована на висоті 420-470 м над рівнем моря. Ліс 

хвойних та листяних порід, з розвиненою мережею доріг та стежок. Ґрунт 

глинястий, місцями болотистий. Видимість переважно добра, пробігаємість добра 

та середня, місцями сланцева ожина. 

Карта складена у грудні 2018 р. (Гаврилюк О., використані матеріали КС 2000 р.). 

Розмір карти – А4. Перетин 5м. Масштаб карти – 1:10 000.  

Очікуваний час переможця 35 хвилин (усі групи).  

Район змагань обмежений з півночі ґрунтовою дорогою Борислав-Пом’ярки, зі 

сходу ґрунтовою дорогою Трускавець – Бистре. Небезпечні місця: круті схили 

яруг, обриви. Аварійний азимут – північ, вихід до дороги Борислав-Пом’ярки, далі 

по дорозі на схід до арени змагань.  

Контрольний час для всіх груп – 2 години. 

Параметри дистанцій: 

Група Довжина КП Набір  Група Довжина КП Набір 

Ч12 2,1 км 9 45  Ж12 1,6 км 5 30 

Ч14 3,4 км 11 65  Ж14 2,2 км 9 35 

Ч16 4,1 км 13 70  Ж16 3,1 км 12 65 

Ч18,20 5,2 км 20 110  Ж18,20 4,0 км 12 90 

Ч21А 3,5 км 14 65  Ж21А 3,0 км 10 55 

M21Е(WRE) 6,6 км 20 120  W21Е(WRE) 5,5 км 18 105 

Ч35 4,8 км 15 105  Ж35 3,8 км 15 75 

Ч40 4,5 км 15 90  Ж40 3,5 км 14 65 

Ч45 3,8 км 14 60  Ж45 3,1 км 13 70 

Ч50 3,5 км 13 40  Ж50 2,7 км 12 60 

Ч55 3,1 км 13 45  Ж55 2,4 км 11 45 

Ч60,65,70 2,9 км 12 60  Ж60 2,3 км 10 30 

Ч75 2,0 км 10 40  Ж65 2,0 км 10 25 

Ч80 1,9 км 9 40  Ж70 1,8 км 9 35 
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30.03.2019   ЗМАГАННЯ НА ПОДОВЖЕНИХ ДИСТАНЦІЯХ          (WRE) 
 

Арена змагань на подовжених дистанціях (gps: 49.257017, 23.487631) 
розташована на перетині дороги до с. Орів та р. Солониця. Відстань від 
санаторію «Батьківщина», що розташований на кільцевій дорозі (вул. Городище, 
6), до арени – 1,4 км. Відстань від арени до місця старту – 0,85 км, без  набору 
висоти. 
Для розминки будуть запропоновані карти масштабом 1:10000 та 1:15000.  

Гірська яруго-балкова місцевість 350-650 м над рівнем моря, з перепадом висоти 

на схилах до 150 м. Ліс хвойних і листяних порід, з розвиненою мережею доріг та 

стежок, середньої та поганої прохідності. Ґрунт глинястий, вкритий сланцевою 

ожиною, місцями болотистий.  

Карта складена в березень 2018 р. (Гаврилюк О., використані матеріали КС 

2000 р.) Розмір карти – А4. Перетин 5м. Масштаб карти для груп MW21Е – 

1:15 000, для решти груп – 1:10 000. Для груп MW21Е застосовано метод 

розсіювання «метелик», тому спортсмени цих груп повинні перевірити свій номер 

на карті та легендах! 

Район змагань обмежений (крім MW21Е) з заходу дорогою Трускавець – Орів, з 

північного сходу – дорогою Борислав-Пом’ярки. Небезпечні місця: круті схили, 

обриви. Аварійний азимут – північ, вихід до дороги Борислав-Пом’ярки, далі по 

дорозі на захід до арени змагань.  

   Контрольний час для всіх груп – 3 години. 
 

Параметри дистанцій: 
 

Група Довжина КП Набір  Група Довжина КП Набір 

Ч12 2,7 км 10 75  Ж12 2,4 км 8 70 

Ч14 3,8 км 12 105  Ж14 3,2 км 10 100 

Ч16 5,3 км 12 180  Ж16 3,9 км 12 140 

Ч18,20 7,3 км 13 215  Ж18,20 5,7 км 12 180 

Ч21А 5,0 км 10 205  Ж21А 3,4 км 10 100 

M21Е(WRE) 12,4 км 19 445  W21Е(WRE) 10,1 км 17 415 

Ч35 6,8 км 17 230  Ж35 5,6 км 12 185 

Ч40 6,6 км 14 220  Ж40 4,5 км 9 150 

Ч45 5,9 км 15 220  Ж45 3,6 км 9 110 

Ч50 5,9 км 15 220  Ж50 3,3 км 8 105 

Ч55 4,3 км 11 180  Ж55 2,9 км 7 90 

Ч60,65,70 4,0 км 15 170  Ж60 2,9 км 7 90 

Ч75 2,8 км 8 110  Ж65 2,7 км 7 80 

Ч80 2,4 км 8 110  Ж70 2,2 км 7 60 
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31.03.2019   ЗМАГАННЯ НА СКОРОЧЕНИХ ДИСТАНЦІЯХ 
 

Арена змагань на скорочених дистанціях (gps: 49.266777, 23.527121) 

розташована перед селом Пом’ярки. Відстань від Центру змагань до арени 2,1 

км. Відстань від фінішу до старту 200 м. Для розминки будуть запропоновані 

карти. Місцевість яружного та рівнинного типів. Дно яруг, як правило, зі 

струмками. Ліс середньої та доброї прохідності хвойних і листяних порід з добре 

розвинутою мережею доріг та стежок. Більшість доріг важкі для бігу ними. Ґрунт 

глинястий, місцями вкритий сланцевою ожиною. Небезпечні місця: схили яруг.  

Район змагань обмежений з півночі будинками Трускавця, з заходу – 

асфальтною дорогою Трускавець-Пом’ярки, зі сходу – поле. Аварійний азимут – 

захід, вихід до дороги Трускавець-Пом’ярки, далі по дорозі на північ до арени 

змагань. 

Карта складена в листопаді 2018 р. (Гаврилюк О., використані матеріали КС 

2000 р.). Розмір карти – А4. Перетин 5м. Масштаб карти – 1:10 000.  

Очікуваний час переможця 25 хвилин.  

Контрольний час для всіх груп – 1,5 год.  

 

Параметри дистанцій: 
 

Група Довжина КП Набір  Група Довжина КП Набір 

Ч12 1,7 км 8 50  Ж12 1,5 км 6 45 

Ч14 3,3 км 10 85  Ж14 2,7 км 8 60 

Ч16 3,8 км 12 110  Ж16 3,2 км 10 85 

Ч18,20 4,7 км 15 140  Ж18,20 3,6 км 13 90 

Ч21А 3,4 км 11 105  Ж21А 2,2 км 9 65 

M21Е 5,7 км 18 150  W21Е 4,3 км 16 130 

Ч35 4,4 км 14 120  Ж35 3,4 км 13 75 

Ч40 3,7 км 14 105  Ж40 3,0 км 11 70 

Ч45 3,3 км 12 100  Ж45 2,7 км 11 70 

Ч50 3,0 км 12 90  Ж50 2,6 км 10 70 

Ч55 2,8 км 10 75  Ж55 2,4 км 11 70 

Ч60,65,70 2,7 км 10 85  Ж60 2,4 км 10 70 

Ч75 2,0 км 9 45  Ж65 2,0 км 9 65 

Ч80 2,0 км 9 45  Ж70 1,9 8 55 
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CХЕМА РОЗМІЩЕННЯ АРЕН 
 

 
 

КОНТАКТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Василь Березовський   +380677505970 (в т.ч. Viber, WhatsApp),   e-mail: vasberorient@gmail.com 
 

Сайт змагань  http://www.ovesna.in.ua 
 

Оперативна інформація http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1508&inf=1 
 

Протоколи результатів http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1508&inf=2 
 

Слідкуйте за нашими новинами у Фейсбук: 
https://www.facebook.com/O-Vesna-1139388886116666/ 

 

Зчитуй QR-код на аренах, картах та роздруківках результатів, і все – у твоєму смартфоні! 
  

http://www.ovesna.in.ua/
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1508&inf=1
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1508&inf=2
https://www.facebook.com/O-Vesna-1139388886116666/


                                                                                                                                                            Бюлетень 3-4 

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТИ 
 

На змаганнях буде працювати сервіс онлайн результатів та проходження радіо КП. 

Це дозволить спостерігати за ходом боротьби, дивлячись у свій смартфон або 

комп’ютер. Для цього треба відсканувати QR-код, який буде розміщено на арені в 

день змагань, або скачати у PlayMarket додаток «LO – Live resultat Orienteering», 

або зайти за посиланням 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=ru&comp=13973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАЖАЄМО ПРИЄМНИХ 
ВРАЖЕНЬ ВІД ЗМАГАНЬ! 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=ru&comp=13973

