Бюлетень № 1-2
Чемпіонат України (дорослі, молодь. юніори), Кубок України ( фінал ) зі спортивного орієнтування
(рогейн, 24 годин) (ІІІ-IV ранги), чемпіонат України зі спортивного орієнтування (рогейн. 24 годин)
серед ветеранів

23 – 27 серпня

2018 року

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України,
Управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації
Вижницька районна державна адміністрація
Чернівецький обласний осередок ФСОУ,
1.Загальні положення
Чемпіонат України (дорослі, молодь. юніори), Кубок України (фінал) зі спортивного орієнтування
(рогейн, 24 години) (ІІІ-IV ранги), чемпіонат України зі спортивного орієнтування (рогейн, 24
години) серед ветеранів. Змагання присвячені дню незалежності України.
• У змаганнях беруть участь команди. Кількість учасників у командах 2-5 осіб (Ч - чоловічі, Ж жіночі, МІКС - змішані).
Для учасників, що мають на перший день змагань вік більше 16 , але менше 18 років необхідно
мати спеціальний медичний допуск для участі у змаганнях. У кожнiй командi обов'язково
повинен бути як мiнiмум один спортсмен віком старше 18 рокiв.
Залік проводиться за такими групами:
• Ч O - чоловічі команди.
• Ж O - жіночі команди.
• МІКС O - змішані команди.
і додатково по вікових підгрупах:
• Ч 20,Ж 20, МІКС 20 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 20 років на перший
день змагань.
• Ч 23, Ж 23, МІКС 23 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 23 років на перший
день змагань.
• Ч , Ж , МІКС дорослі - вік кожного учасника команди повинен бути більше 23 років на перший
день змагань.
• Ч О, Ж О, МІКС О - вік учасників не регламентується
• Ч 40, Ж 40, МІКС 40 - вік кожного учасника команди повинен бути більше 40 років на перший
день змагання.
• Ч 55, Ж 55, МІКС 55 - вік кожного учасника команди повинен бути більше 55 років на перший
день змагання.
• Ч 65, Ж 65, МІКС 65 - вік кожного учасника команди повинен бути більше 65 років на перший
день змагання.
Участь у змаганнях дорослих спортсменів – під їх особисту відповідальність. Відповідальність за
життя і здоров'я дітей несуть тренери та представники команд. Спортсмени віком молодше 16
років до змагань не допускаються.
Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної Федерації рогейну
(http://rogaining.com/resources.html) та правил, затверджених ФСО України
https://drive.google.com/file/d/0B8PKfeJKNfNiLWRFblVkVTJxQ1BhTmo5Y3pYX3Y0WU9hcmh3/view
2. Керівництво змаганнями
Загальне керівництво змаганнями здійснюють:
 Міністерство молоді та спорту України
 Федерація спортивного орієнтування України (ФСОУ).

Безпосередні організатори змагань:
 Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА)
 Чернівецький обласний осередок ФСОУ
 Вижницька районна державна адміністрація Чернівецької області;
• Головний суддя змагань: Володимир Ліпка (СНК, Чернівці)
• Головний секретар:
Василь Ткаченко (СНК, Київ)
• Начальник дистанції:
Тумак Іван (СНК, Чернівці)
• Контролер:
Олександр Летичевський (І кат., Київ)
• Інспектор:
Василь Бортнік (СНК, Київ)
• Інформація на сайтах: http://www.orienteering.org.ua/ , http://www.rogaining.org.ua/
• Телефон для довідок: Володимир Ліпка +380997918090 , +380972287457
• E-mail: volodymyrlipka9@gmail.com
Склад апеляційного журі : Заєрко Валерій (СНК, м.Дніпропетровськ)
Куцук Омелян (СНК, м.Калуш),
Белінський Тарас (І кат, м.Чернівці)
3. Час і місце проведення, центр змагань.
Змагання проводяться 23-27.08.2018 року на території Вижницького району Чернівецької області .
Центр змагань - дитячий оздоровчий табір (ДОТ) «Юність», смт. Берегомет.
http://mmaps.net/g15r48d162871673688514c25d334194000000025h~48d165859c25d332906.html
4. Місцевість , рослинний і тваринний світ, заборонені для тренувань райони
• Місцевість крупно та середньо пересічена, максимальна різниця висот на одному схилі до 400
метрів (450-1000 метрів над рівнем моря). Розвинена мережа лісових доріг, багато дрібних річок і
струмків.
• Рослинність переважно хвойна (ялина, смерека) і листяна (бук, граб). Вирубки та молоді
посадки ускладнені для пересування.
Зразки місцевості: https://www.youtube.com/watch?v=T2ZLr0z447E ,
https://photos.app.goo.gl/it9fkNapeaZQsgcx1
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Vyzhnytsia_National_Nature_Park?uselang=uk
• Ділянки з приватними індивідуальними забудовами. (Рух по приватних володіннях заборонено).
• Тваринний світ: косулі, кабани, лисиці, зайці.
• На змаганнях буде використовуватися заламінована надрукована офсетним способом спортивна
схема М 1:25000, Н-10м., розміром 50Х70 см., загальною площею 180 кв.км., коректована в період
осінь 2017 - літо 2018. На місцевості буде розташовано 68 контрольних пунктів.
Фрагменти :

Заборонений район

• Фільми про змагання з рогейну в Карпатах : https://www.youtube.com/watch?v=jtoh34C_iJk,
https://www.youtube.com/watch?v=GZzFavf9eMQ
5. Клімат.
У цей час найбільш ймовірна тепла погода з короткочасними дощами, з температурою повітря
вдень 20-25 і в ночі 15-20 градусів, менш ймовірно - дощі при температурі 12-17 градусів вдень і
10-15 в ночі.
Прогноз погоди : https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82

6. Програма змагань:
23 серпня (четвер)
• 12.00 початок заїзду учасників у центрі змагань.
• 15.00 - 19.00 реєстрація.
24 серпня (п'ятниця)
• 10.00 - 21.00 реєстрація.
• 12.00 - 19.00 модельна дистанція.
• 19.00 - 19.30 урочисте відкриття змагань.
• 19.30 - 21.00 нарада з представниками команд, вечір відпочинку.
25 серпня (субота)
• 08.00 - 09.00 реєстрація учасників.
• 09.00 початок видачі карт змагань.
• 11.30 – 11.55 вхід в зону старту.
• 12.00 старт змагань.
• 20.32 захід Сонця.
26 серпня (неділя)
• 03.14 схід Місяця. (3 / 4)
• 06.15 схід Сонця.
• 12.00 фініш змагань.

• 12.30 закриття фінішу, оголошення результатів.
• 12.30 - 13.30 розгляд апеляцій.
• 14.00 нагородження переможців, закриття змагань.
27 серпня (понеділок)
• 12.00 від’їзд учасників, закриття центру змагань.
7. Дистанція, обладнання КП, відмітка
• Контрольні пункти обладнані призмою стандартного розміру і станцією електронної відмітки з
номером КП, світловідображаючим елементом і резервною компостерною відміткою.
• На змаганнях використовується система електронної відмітки Sportident.
• Чіпи фіксується учасникам на зап'ясті незнімним ремінцем. Максимально допустима різниця за
часом відміток на одному КП в учасників однієї команди - 1 хвилина.
8. Спорядження
 Компас, одяг та взуття згідно погодних умов, аптечка, свисток, мобільний телефон (батарея
повинна бути заряджена, але відключена від корпусу мобільного телефону).
9. Додаткові послуги
З питань:
-замовлення транспорту з м.Чернівці до центру змагань – ДОТ «Юність» (Бергомет) і зворотно
звертатися до головного судді: Володимир Ліпка +380997918090 , +380972287457.
volodymyrlipka9@gmail.com
З питань розміщення, харчування, додаткових послуг на ДОТ «Юність» (організація екскурсій по
м.Чернівці та інш.), звертатися до заступника головного судді з організаційних питань : Віктора
Скрипника +380503381553.
10. Заявка, фінансові та організаційні питання
Останній термін подання заявки (надходження до організаторів) на участь у змаганнях 19.08.2018.
Заявку організаторам надсилати за адресою: volodymyrlipka9@gmail.com та на
сайт для подання попередньої заявки: : http://orientsumy.com.ua/index.php
У заявці необхідно вказати:
• Назва команди;
• Місто, колектив;
• Прізвища, імена і дати народження членів команди;
• Номер мобільного телефону, включеного в обов'язкове спорядження;
• Заявка на розміщення та харчування;
• Необхідні транспортні послуги;
• Номер особистого чіпу;
• Електронна адреса;
• Додаткові послуги
Розмір стартового внеску за умови подання заявки до 19.08.2018:
Вікова группа

Чоловіки та жінки 1948
р.н. та старші
Чоловіки та жінки
2003-2000 р.н., 1958 –
1949 р.н.

Пільговий
внесок для
членів ФСО
України

Пільговий.
внесок для
членів ФСОУ

Повний
пільговий
внесок для
членів
ФСОУ

Повний
внесок для не
членів ФСОУ

(доля ФСОУ)

(доля
Організатора)

20 грн.

60 грн.

80 грн.

100 грн.

24 грн.

72 грн.

96 грн.

120 грн.

Чоловіки та жінки
1999-1959 р.н.

32 грн.

96 грн.

128 грн.

160 грн.

Оренда чипа Sportident : 30 грн.
В стартовий внесок закладено картозабезпечення, оренда системи електронної відмітки, та
організаційні витрати.
Право на пільги щодо внесків можуть мати тільки дійсні члени ФСО України.
Штрафи за несвоєчасне подання заявок або зміни в них, згідно фінансово-майнового регламенту
ФСОУ.
Штраф за втрату чіпа: 1800 грн.
Оплата стартового внеску може бути здійснена на місці з урахуванням дати подання попередньої
технічної заявки.
Заявки на розміщення, транспортні та додаткові послуги враховуються після надходження
коштів.
Спортсмени, тренери, особи, які супроводжують учасників, глядачі (старші 6 років), що
зупиняються в центрі змагань, несуть витрати по розміщенню, транспорту та додаткових
послугах на загальних підставах. На території ДОТ «Юність», існує пропускна система. Перелік
осіб, які планують відвідувати територію ДОТ «Юність», для отримання дозволу на перебування
на терріторії ДОТ «Юність», повинен бути до 19.08.2018 висланий в оргкомітет змагань на
єл.адресу : volodymyrlipka9@gmail.com
11. Нагородження
Спортсмени команд, що посіли 1-3 місця у кожній віковій групі (при наявності в групі більше ніж
4-х команд) нагороджуються медалями, дипломами та цінними призами ( при наявності
спонсорів).
Переможці Кубку України нагороджуються медалями ММСУ.
12. Транспортні послуги для учасників змагань і супутніх осіб
Рейсові автобуси Чернівці-Берегомет відправляються з центрального автовокзалу. Розклад руху :
http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=770100.
Карта міста
http://www.guide.cv.ua/ru/map.htm
Можлива організація замовленого автотранспорту в дні змагань з Чернівців до Бергомета з
розрахунку 80 грн з кожної людини за умови подання заявки на ці послуги. Зворотній транспорт
після змагань замовляти при реєстрації команд у центрі змагань.
Міжміський транспорт:
Розклад залізничного транспорту: http://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/chernovtsy%28vsevokzaly%29/
Розклад автобусного транспорту: http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=770100
13. Розташування для учасників змагань і супутніх осіб
Готелі смт. Берегомет :
stizhok@ukr.net
www.stizhok.com
olga@ns-tour.com.ua
www.ns-tour.com.ua/
Готель хут. Лекече (5 км від центру змагань) : www.lekeche.com/
Гірськолижний туристичний комплекс (ГТК) «Мигово» (15 км від центру змагань)
http://migovo.com.ua/
ДОТ «Юність» (центр змагань)

Розміщення в стаціонарних будиночках (кімнати від 4 до 8 осіб) на території ДОТ «Юність» з
постільною білизною ДОТ -100 грн. з людини за добу, без білизни – 50 грн. з людини за добу.
Розміщення у своїх палатках у наметовому таборі на території ДОТ «Юність» - 100 грн. з
людини за весь період проведення змагань (з 23.08.2018 по 27.08.2018).
На території табору функціонують туалет, душ, є можливість замовити харчування.
14. Харчування для учасників змагань, супроводжуючих осіб
На території табору можливо замовлення харчування з розрахунку: 200 грн. на день : сніданок 65 грн., обід - 85 грн., вечеря – 50 грн..
Можна робити замовлення не подобово, а окремо на сніданок, обід і вечерю.
Є можливість приготувати собі харчування самостійно в спеціально відведеному місці.
Додатково в центрі змагань працюватиме буфет і магазин.
15. Додаткова інформація
У комплексі «Мигово» (15 км. від центру змагань http://migovo.com.ua ) до змагань можлива
організація відпочинку і модельних тренувань на карті ERC2010 року. Замовлення надсилати на
адресу : volodymyrlipka9@gmail.com
До та після змагань можлива організація індивідуального або групового відпочинку для всіх
бажаючих. Звертатися до заступника головного судді з організаційних питань Віктора
Скрипника: +380503381553.

