
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ 
ВІДКРИТИЙ ОСОБИСТИЙ ЧЕМПІОНАТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ КУБОК ПАМ’ЯТІ-2021 
24-28.06.2021, с. Вільшанка, Лубенський р-н, Полтавська обл. 

БЮЛЕТЕНЬ 1 
Організатори:  Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА.; 

Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму 
«Валтекс»; 

 

Місце проведення:  
с. Вільшанка, Лубенський р-н Полтавська обл.  

Центр змагань:  
польовий табір поблизу с. Вільшанка (див. схему розміщення).  
Координати: 50,0494852,   33,0054191 

 
Сторінка змагань:  http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3155&inf=1 

Онлайн заявка:   http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3155 

24 червня, четвер. Заїзд учасників, мандатна комісія; центр змагань  
25 червня, п’ятниця. 
Заїзд учасників, мандатна комісія до 12:00  
15:00 початок змагань на короткій дистанції. Рух до арени лише замовленим або власним 
транспортом.  
26 червня, субота. 
09:00 від’їзд замовленого транспорту до арени змагань 
10:30 початок змагань на класичній дистанції. Відстань від табору до арени 25 км; 
27 червня, неділя. 
10:30 початок змагань на довгій дистанції. Відстань від табору арени 25 км; 
28 червня, понеділок.  
10:00 початок змагань на середній дистанції. Відстань від табору до арени старту 0,65 км; 
14:00 нагородження переможців та призерів змагань (центр змагань); 
 

Учасники 
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. 
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.  
Вартість оренди: 40 грн. за всі дні змагань (ЧЖ12 – 18, ЧЖ65), 60 грн. – інші групи.  
Учасники несуть матеріальну відповідальність у випадку втрати чипу у сумі, еквівалентної 35 Евро.  
 

Фінансування 
Стартовий внесок за 4 дні змагань становить:  120 грн. – групи Ч/Ж 12,14, 65; 
       180 грн. – групи Ч/Ж 16, 18, 55;  
       240 грн. – групи Ч/Ж  20, 21, 35, 45 

Заявки  
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 18 червня 2021 через систему «ONLINE 

заявки» http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3155 на сайті ФСОУ. 
 При цьому власникам чіпів необхідно вказати номера своїх чіпів 



Іменні заявки, завірені відповідною медичною установою або спортивним диспансером, паспорт 
або свідоцтво про народження, кваліфікаційна книжка спортсмена, подаються безпосередньо до 
мандатної комісії. Без медичного допуску, учасники до змагань не допускаються! 
Учасники змагань повинні дотримуватись протиепідеміологічних рекомендацій (захист 
обличчя, рук, збереження  соціальної дистанції) 
 

Визначення результатів 
Переможці та призери змагань визначаються по сумі очок які набрав спортсмен на всіх дистанціях. 
Очки нараховуються згідно таблиці:  

Місце 1 2 3 4 5 … N 

Очки N N – 1  N – 2  N – 3  N – 4  … 1 

де N – число учасників у групі, які подолали дистанцію. 
В разі однакової суми очок у кількох спортсменів перевага надається спортсмену, що має кращий 
результат на довгій дистанції. 
 

Розміщення та харчування 
Польовий табір. Вартість проживання – 70 грн. з особи за всі дні змагань. Приготування на газових 
пальниках або вогнищі. Питна вода в таборі (привозна). 
 

Транспорт під час змагань 
До центру змагань (с. Вільшанка) можна дістатися рейсовим автобусом від зуп. Автовокзал 
Лубни за розкладом: 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30. 
До арени змагань короткої, класичної та довгої дистанцій (25, 26, 27 червня) є можливість 
дістатися замовленим та власним автотранспортом. Слід користуватися схемою розташування 
арени, наведеною у Бюлетені 2. Вартість проїзду замовленим транспортом – 80 грн. з особи за три 
поїздки. 
Замовлення транспорту для під’їзду до арени за тел. 066-16-38-273 до 18.06.2021. 
 

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 SI-станції. 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. 
 

Нагородження 
Переможці та призери Кубка Пам’яті нагороджуються грамотами, медалями та кубками 
відповідних ступенів.  
 

Місцевість  
Рельєф яруго-балкового типу. Ліс листяний, з підліском різної прохідності. Небезпечні місця – круті 
схили; на класичній дистанції – місця стихійних звалищ сміття, зарослі зруйновані колодязі. Грунт 
глинистий. Перетин 5 м.   
Карти  стандарт УЗ ФСОУ-ІSOM 2017. Карти класичної та довгої дистанцій – перше використання. 
Карта середньої дистанції – 60% – перше використання. 
Карти герметизовані в пакети з зіпом. 

Параметри дистанцій 
Параметри дистанцій та кількість КП згідно чинних Правил. 



Схема розміщення центру змагань, авто та залізничного вокзалу м. Лубни  
та руху автотранспорту до арени змагань класичної дистанції 26-27.06.2021 

 


