ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ «КУБОК ПАМ’ЯТІ»-2018
КУБОК УДЦТКУМ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
СЕРЕД ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ВІДКРИТИЙ ОСОБИСТИЙ ЧЕМПІОНАТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
27.06 - 01.07.2018, с. Лугове, Великобагачанський р-н, Полтавська обл.

БЮЛЕТЕНЬ 2
Організатори:

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА.;
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді;
Великобагачанська селищна ОТГ
Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс».

Генеральний спонсор

ПП «Білоцерківська агропромислова група», ТОВ «Б І А Г Р»

Партнери:

Білоцерківська сільська ОТГ
Товариство дослідників України
Туристично-комерційне товариство з обмеженою відповідальністю «Схід»
Вихованець ДЮКСОТ «Валтекс» Михайло Хомчак

Склад ГСК:
Головний суддя
Головний секретар

- Семенюта Григорій
- Куліш Василь

СНК
СНК

Директор змагань:
Служба дистанції:

- Остапенко Олег

ІІ кат.

- Семенюта Сергій
- Остапенко Павло

І кат.
І кат

066 1638273

Місце проведення: с. Білоцерківка, Великобагачанський р-н, Полтавська обл.
Центр змагань: база відпочинку «Козацький стан» (див. схему розміщення).
Сторінка змагань: http://basa.at.ua/publ/1/2-1 -0-76
Онлайн заявка:

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1469

Програма
27 червня, середа. Заїзд учасників.
12:00 – 19:00 – мандатна комісія, центр змагань
19:00 – нарада представників команд, центр змагань;
28 червня, четвер.
10:00 – змагання на подовженій дистанції;
29 червня, п’ятниця
10:00 – змагання на середній дистанції;
30 червня, субота
10:00 – змагання на довгій дистанції;
18:00 – нагородження переможців та призерів Кубку УДЦТКУМ серед вихованців позашкільних закладів.
01 липня, неділя
10:00 –змагання на короткій дистанції;
14:00 – нагородження переможців та призерів Всеукраїнських змагань «Кубок Пам’яті»-2018 (центр змагань);

Учасники

Відкритий особистий чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування, Всеукраїнських
змагань зі спортивного орієнтування «КУБОК ПАМ’ЯТІ»-2018
У змаганнях беруть участь спортсмени Полтавської області та інших регіонів України.
Вікові групи: Ч/Ж 12; 14; 16; 18; 20; 21; 35; 45; 55; 65.
Учасники Кубку УДЦТКУМ зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних закладів
Змагання особисто-командні. До участі у змаганнях також допускаються учасники в особистому заліку.
В змаганнях беруть участь команди закладів освіти, спортивних та туристських клубів, інших організацій та установ.
Змагання проводяться на подовжених, середніх та довгих дистанціях у вікових групах:
Ч/Ж 12 (2006 – 2007 р.н.);

Ч/Ж 14 (2005 – 2004 р.н.);

Ч/Ж 16 (2003 – 2002 р.н.);

Ч/Ж 18 (2001 – 2000 р.н.);

Склад команди: 14 осіб (12 учасників незалежно від статі та вікової структури, 1 тренер, 1 представник).
Кількість команд від території (навчального закладу, клубу тощо) не обмежена.
Обмеження: в разі кількості заявлених учасників у віковій групі 3 і менше, учасники будуть об’єднані із
суміжною групою згідно з вимогами чинних Правил змагань.

Система відмітки
Застосовується система електронної відмітки Sportіdent. Обслуговуватимуться тільки фірмові чіпи Sportіdent.
Учасники що мають власні чіпи вносять їх номер у форму он-лайн заявки. Учасники мають можливість орендувати
чіпи в Організатора (безкоштовно). Учасники несуть матеріальну відповідальність у випадку втрати чіпу.

Фінансування

Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок Управління СМС Полтавської ОДА, стартового внеску та
спонсорських коштів.
Стартовий внесок за 4 дні змагань становить: 60 грн. – групи Ч/Ж 12,14,16, 18, 55; 65.
100 грн. – групи Ч/Ж 20, 21, 35, 45.

Заявки
Попередні заявки на участь команд у Кубку надсилаються не пізніше 30 березня 2018 року на електронну
адресу Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (juntur@ukr.net).
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 20 червня 2018 через систему «ONLINE заявки на
участь у змаганнях» на сайті ФСОУ http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1469
При цьому власникам чіпів необхідно вказати номери своїх чіпів.
Безпосередньо до мандатної комісії подаються:
- Іменні заявки на участь у змаганнях за встановленою формою, завірені організацією, що направляє команду,
а також медичною установою або спортивним диспансером окремо для участі у Кубку УДЦТКУМ та «Кубку
Пам’яті»;
- документи, що посвідчують особу учасників (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України у
формі ID-картки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини; свідоцтво про
народження, для осіб, яким не виповнилося 14 років);
- кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про присвоєння спортивного розряду;
- страхові поліси від нещасних випадків на учасників, дійсні на час проведення змагань. Умови страхування
повинні передбачати страхові виплати в разі настання нещасних випадків під час занять спортом, участі в змаганнях.
Спортсмени, що невчасно подали заявки на участь будуть допускатися до змагань за умови сплати
подвійного стартового внеску та стартують в кінці стартового протоколу.

Визначення результатів

Переможці та призери змагань «Кубок Пам’яті»-2018 визначаються по сумі очок які набрав спортсмен на всіх
дистанціях.
Очки нараховуються згідно таблиці:
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де N – число учасників у групі, які подолали дистанцію.

Особистий результат учасника в кожному виді програми та групі визначається за меншим часом проходження
дистанції від моменту старту до фінішу.
Команди – призери Кубку УДЦТКУМ в загальному заліку визначаються за найбільшою сумою очок набраних
учасниками команди (до восьми кращих індивідуальних результатів незалежно від статі та вікової групи) на
подовженій, середній, довгій дистанціях.
Очки нараховуються згідно таблиці:
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Розміщення та харчування
Польовий табір. Вартість проживання – 40 грн. з особи за всі дні змагань. Приготування на газових пальниках або
вогнищі лише у спеціально відведених місцях. Питна вода в таборі (привозна).

Транспорт під час змагань
До всіх арен є можливість дістатися замовленим та власним автотранспортом.
Вартість проїзду замовленим транспортом – 25 грн. з особи за всі дні змагань.
Замовлення транспорту для під’їзду до арен за тел. 066-16-38-273 до 20.06.2018 р.
Схема пі’їзду до арен у бюлетні №2.

Пункти підживлення
Всі дні на фініші передбачена питна вода. На довгій дистанції передбачений 1 пункт підживлення.

Процедура фінішу
Учасники повинні рухатися розміченим коридором від останнього КП до фінішу. На лінії фінішу встановлюються SIстанції. Час фінішу учасник фіксує самостійно відміткою чіпом в фінішній станції. Після відмітки на фініші учасник
проходить через фінішну зону, в якій:
- проходить процедуру зчитування чіпу;
- отримує спліт з результатом;
- здає власну карту в пакет з назвою команди (території). Після закриття старту представники команд зможуть
забрати карти, а учасники, що фінішують, вже не здають їх.

Нагородження

Переможці та призери Кубку УДЦТКУМ в особистому заліку на подовженій, середній та довгій дистанції
нагороджуються медалями, дипломами Українського Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
Команди, що посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку Кубку нагороджуються кубками, дипломами Українського
Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
Тренери команд, що посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку, нагороджуються дипломами Українського
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Переможці та призери «Кубка Пам’яті»-2018
нагороджуються медалями, грамотами, кубками відповідних
ступенів від Генерального спонсора змагань

ПП «Білоцерківська агропромислова група»

ПП
«Білоцерківська
агропромислова
група» – український виробник натуральних
молочних продуктів ТМ «Білоцерківське».
Серед спортсменів великий попит має сир
кисломолочний «Білоцерківський». Він не тільки
смачний, а й містить високий показник білку
(протеїну).

Місцевість
Сосновий ліс з пологими та дюнними формами рельєфу. Наявні ділянки з молодим лісом різної прохідності. Значні
ділянки свіжих вирубок. Місцевість закрита на 90%. Ґрунт піщаний. Форма одягу – довільна.

Карти
Автор: М.Пугач. Попередня версія – 2009 р. Ревізія та нові райони – 2017-18 рік.
Загальна площа карт, що використовуються – 12 кв. км.

Краєзнавча інформація
Білоцерківку було засновано в кінці ХVІ століття козаками з Правобережжя, і з самого початку це маленьке
поселення входило до Балакліївської сотні Полтавського полку. З 1660 року воно стає центром сотні, а з 1669 року
згадується як містечко Миргородської сотні. Козаки Білоцерківської сотні брали участь у боротьбі зі шведськими
військами.
Згадували про Білоцерківку й відомі люди того часу… колись цими мальовничими місцями мандрував великий
український Кобзар Тарас Григорович Шевченко. Він писав: «…отдыхал под горою у переправы через Псел,
что в местечке Белоцерковке». Саме тут влітку 1845 р. він переправлявся через Псьол.

«Козацький стан»

Якщо Ви маєте час та бажання то Вас раді привітати у «Козацькому стані», що розташований за декілька кілометрів
у місцині, що нагадує підкову яка виникла між старим та новим руслом річки. З трьох сторін цей хуторок оточує вода
та незаймана природа лугів. По водному плесу затоки тихо плинуть неперевершеної краси білі лілеї, що яскравіють
поміж жовтого латаття, наче королеви. А навкруги природна краса та спокій.
За межами цього імпровізованого хутірка розкинувся хвойний
ліс – ідеальне місце для прогулянок. Дика природа та свіже
повітря сприяє покращенню фізичного здоров´я та душевного
спокою.
Йдучи «Козацьким станом» Ви неодмінно побачите місцевий
ресторан-корчму. Зайшовши до нього ви опинитесь серед
інтер´єру та речей козацької доби. Але це не музей. Тут смачно
готують і страви подають прямо зі справжньої української печі
до Вашого столу. Скуштувавши їх ви забажаєте повернутися
сюди знову й знову, як до батьківської хати, символом якої
завжди була дитяча колиска, що висить тут же, біля печі, в
головній залі ресторану.
А на даху звили гніздо лелеки, це на щастя.

Тут є місце для відпочинку, де можна розбити палатку, та плита
на якій готують їжу. Пляж облаштовано лежаками та
дерев´яною доріжкою, яка веде до самої води.
А неподалік на причалі стоїть пліт, що має власний хід і за
бажанням відпочиваючих може здійснювати невеликі подорожі
по руслу річки Псьол. Це додасть до вашого відпочинку
необхідної динаміки та нових незвіданих вражень.
За Вашим бажанням персонал «Стану» може організувати кінну
прогулянку. Провідник проведе екскурсію тільки йому відомими
стежками і ви знову відкриєте для себе неповторну та
мальовничу красу рідного краю. Відчуєте на обличчі струмені
теплого степового вітру насиченого запахами духмяних трав, а
гордий та красивий жеребець під вами додасть відчуття того, що Ви Козак – людина вільна та непокірна, здатна
нестись ген до обрію назустріч новим враженням та пригодами.

