
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XХІІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування 
"ГОЛОСІЇВСЬКА ОСІНЬ’2021" 

Кубок пам'яті друзів 
09-10.10.2021, м. Київ 

ОРГАНІЗАТОРИ 

Федерація спортивного орієнтування України (ФСОУ) 
Відокремлений підрозділ ФСОУ у м. Києві 
Клуб спортивного орієнтування "O-club" (Київ),  oclub1998@gmail.com   
Тетяна Правило, Елаїда Степаненко 
Головний суддя: Олександр Петров (м. Київ), тел. (+380) 50 662-3686 
Радник: Віталій Петров (м. Київ), vitaliy_petrov@ua.fm, (+380) 97 397-6766 
Головний секретар: Олена Шеренковська (м. Київ) 
Заступник ГС з дистанцій: Ігор Трухан (м. Київ) 
ІНФОРМАЦІЯ   www.kiev-orient.at.ua  
ІНФОРМАЦІЯ / ЗАЯВКИ http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3160 
 
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:  
Змагання – особисті (2 індивідуальні гонки). 
ГРУПИ: M/W 10, 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 40, 50, 60, 70, 80; 
 PC (пішохідний клас: дистанція долається лише пішки, бігти заборонено); 
 Nov1 (новачки до 14 років); Nov2 (без вікових обмежень та розрядів). 

В разі заявки в одну групу 5 і менше учасників організатори залишають за собою право 
об’єднати вікові групи. 
 
09 жовтня 2021 (Сб) «ГОЛОСІЇВСЬКА ОСІНЬ’2021» 
Вид програми  середня дистанція, мас старт. 
Арена: Голосіївський ліс (16 квартал), арена і схема будуть опубліковані. 

11:30-13:00 Реєстрація учасників змагань, видача SI карток (арена) 
13:15  Церемонія відкриття (арена змагань) 
14:00  Старт перших учасників змагань 
 
10 жовтня 2021 (Нд) Кубок пам'яті друзів 
Вид програми: середня дистанція, роздільний старт, перевернутий протокол 
результатів змагань 09.10.2021 (переможець стартує останнім; ті, хто не брав участі у 
змаганнях 09.10.2021, стартують на початку протоколу). 
Арена: Голосіївський ліс (16 квартал), арена і схема будуть опубліковані. 

11:00    Старт перших учасників змагань 
Попередньо о 14:00 Церемонія нагородження та закриття (арена змагань) 
НАГОРОДЖЕННЯ:  
Призери змагань у кожній групі нагороджуються пам’ятними призами. 
ЗАЯВКИ:  
Попередні іменні заявки на участь приймаються до 04.10.2021 р. за допомогою  

он-лайн заявки на http://orientsumy.com.ua/index.php . 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://mail.google.com/mail&service=mail
http://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=j6POkreo1p2tmKedydWNqK1anaw%3D
http://www.kiev-orient.at.ua/
http://orientsumy.com.ua/index.php


 

 

2 

 

Під час проходження мандатної комісії представники команд отримують виписку, де 
вказана кількість заявлених спортсменів та загальна сума стартового внеску, який 
представник має сплатити згідно попередньої заявки. 
Розмір стартового внеску залежить від дати оплати, а не від дати реєстрації заявки!  
Спортсмен несе матеріальну відповідальність в разі втрати чипу в розмірі 1500 грн. 

ЗАЯВОЧНИЙ ВНЕСОК: 

Групи 

До 27.09.2021 
включно (грн) 

До 04.10.2021 
(грн) 

Оренда чипу 
(грн) 

за 1 день за 1 день за 1 день 

M/W 10, 12, Nov 1 50 80 15 

M/W 14, 16, 18, 60, інваліди 70 100 15 

M/W 70, 80 0 0 15 

M/W 21Е, 21А, 40, 50, PC, Nov 2 100 130 15 
 

*В разі заявки, оплати і подальшої відмови від участі у змаганнях за поважних причин 
до 04.10.2021 учаснику повертається оплачений внесок, зменшений на вартість 

підготовки і друку карт (20 грн/день). 
**Після 04.10.2021 заявочний внесок не повертається. 

***Сім’я (не менше трьох осіб, які є дійсними членами ФСОУ та приймають участь у 
змаганнях) має пільги - сплачує 50% від заявочного внеску. 

ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ здійснюється на Картковий рахунок 
"Приватбанку"  № 4149 6090 0763 0587,  Шеренковська Олена Юліївна. 

Зробити це можна одним з наступних способів: 
1. У відділеннях тільки Приватбанку через касу або термінал самообслуговування. 

2. У системі Приват 24 (для власників карт Приватбанку). 
УВАГА! Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення (SMS, Telegram, 
Viber) на тел. (+380) 50 469-2363 або електронною поштою на oclub1998@gmail.com , 
в якому зазначити: прізвище та ім`я учасника, групу, суму оплати, дату та час 
поповнення рахунку. Приклад повідомлення: Іванов Іван, М14, 120 грн, 19.09.2021 
18:10. Квитанцію про оплату прохання зберігати для пред’явлення при проходженні 
мандатної комісії. 
АБО: до 04.10.2021 готівкою (+ копія заявки) через представників О-клубу на 

тренуваннях/змаганнях. 
 

УВАГА! Якщо учасник зареєструвався в заявочної формі, але не здійснив оплату 
і не попередив організаторів про причини несплати стартового внеску - така 

заявка автоматично анулюється! 
 

ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ ТА ТРЕНУВАННЯ 

Увага! Район (карта): голосіївський ліс оголошуються закритими для потенційних 
учасників ГО 2021.  
Учасники змагань, які планують у зазначених районах (на картах) тренування  
в період з 01.09 по 14.10.2021, можуть бути допущені до участі в ГО 2021 поза 
конкурсом. 
 

Додатково: 
запрошуємо всіх взяти участь у новому проекті:  

Голосіївська миля, 14.10.2021 
(гірський біг та скандинавська ходьба + спортивне орієнтування 

– за окремим положенням)  
 

Це Положення є викликом на змагання! 
БАЖАЄМО ВСІМ ВДАЛИХ СТАРТІВ! 

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=ru&continue=https://mail.google.com/mail&service=mail

