
Термін проведення: 15 – 19 серпня 2019 р

ОРГАНІЗАТОРИ 

Відокремлений підрозділ федерації спортивного орієнтування України в

Одеській області

СОСТАВ ГСК

Головний суддя      Михайло Тесленко  +380504903636   teslmik@gmail.com

Головний секретар    Сергій Стоян           +380954224215    ssp031263@gmail.com

Заст. гол. судді по дистанціях  Ігор Трімбой +380677230070

Сайт змагань  https://odessacup.wixsite.com/2019

Сторінка          https://www.facebook.com/odesacup.orient/

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:

Відкритий чемпіонат Одеської області зі 

спортивного орієнтування

Відкриті змагання зі спортивного 

орієнтування «КУБОК ОДЕСИ 2019»

Кубок України (етап, спринт)

БЮЛЕТЕНЬ №1

15 серпня

(четвер)
Заїзд та розміщення учасників

16 серпня до1200 Заїзд та розміщення учасників

(п’ятниця) 1300-1430 Мандатна комісія (арена змагань 1-го дня)

1500 Старт змагань на спринтерській дистанції

17 серпня 830-915 Продовження мандатної комісії (арена змагань 2-го дня)

(субота) 1000 Старт змагань на подовженій спринтерській дистанції

18 серпня 900 Старт змагань на спринтерській дистанції (КУ етап)

(неділя) 910 Закриття карантину

1200 Нагородження переможців та призерів, закриття 

змагань. Роз’їзд учасників змагань

19 серпня

(понеділок)
Роз’їзд учасників змагань

mailto:teslmik@gmail.com
mailto:eslmik@gmail.com
mailto:ssp031263@gmail.com
https://odessacup.wixsite.com/2019
https://www.facebook.com/odesacup.orient/


УЧАСНИКИ

У змаганнях приймають участь всі бажаючі віком від 8 років та доросліші,

команди шкільних, позашкільних навчальних закладів, середніх та вищих

навчальних закладів, клубів Одеси, Одеської області, інших регіонів та

клубів інших країн.

Змагання у заданому напрямку, проводяться у вікових групах:

OPEN (всі бажаючі, новачки, без нагородження)

KIDS (діти до 10 років в супроводі батьків)

M10, W10 (2009 р.н. та молодші, самостійно без батьків);

M12, W12 (2007 р.н. та молодші);

M14, W14 (2005 – 2006 р.н.);

M16, W16 (2003 – 2004 р.н.);

M18, W18 (2001 – 2002 р.н.);

M21А, W21А (вільне комплектування, спрощені дистанції);

M21Е, W21Е (вільне комплектування, складні дистанції);

M35, W35 (1984 р.н. та старші);

M45, W45 (1974 р.н. та старші);

M55, W55 (1964 р.н. та старші);

M65, W65 (1954 р.н. та старші).

При малій кількості учасників у групі (менше 4-х спортсменів) ГСК

залишає за собою право об’єднання суміжних груп, за виключенням груп

M12, W12 та M65, W65. При кількості учасників в групах M10, W10

менше 4-х, ці групи будуть об’єднані з групами M12, W12.

ЗАЯВКИ

Для реєстрації на змагання відкрито онлайн-заявку

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1706

При виникненні проблем з онлайн-заявкою, можна надіслати заявку на e-

mail: ssp031263@gmail.com або за телефоном: +380954224215.

П Р И Й О М  З А Я ВО К  В І Д К Р И ТО д о  11 с е р п н я  2 0 1 9 Р.  

Для участі в етапі Кубку України (групи M21Е, W21Е) відкрита додаткова

заявка

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1521

Також для учасників Кубку України потрібно до мандатної комісії подати іменні

заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів та лікарем

фізкультурно-спортивного диспансеру та страхові поліси.
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ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на організацію та проведення змагань – за рахунок
організаторів, заявочних та благодійних внесків.

Заявочні внески (зверніть увагу, розмір внеску залежить від терміну його сплати):

*Увага! За внесення змін у попередній заявці на арені змагань додатково
вноситься компенсаційний внесок у розмірі 20 грн. за кожну зміну. При
відмові від участі у змаганнях не пізніше 11-го серпня повертається 50%
стартового внеску. При відмові від участі у змаганнях після 11-го серпня
стартовий внесок не повертається.

Стартовий внесок та аренду електронної картки можна сплатити до
11.08.2019 включно, поповнивши картковий рахунок:

ПАТ Приватбанк № 4149 4391 0770 6461; Стоян Сергій Петрович.

Зробити це можна одним з наступних способів:

1. У відділеннях Приватбанку через касу або термінал
самообслуговування (тільки Приватбанку). Зверніть увагу, термінал
самообслуговування бере комісію за операцію 2 грн.

2. У системі Приват24 (для власників карт Приватбанку).

Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на номер
телефону +380983675113 або електронною поштою на адресу
ssp031263@gmail.com, в якому зазначити: прізвище та ім`я учасника, група,
сума оплати та дата поповнення рахунку і додатково час оплати!

Приклад повідомлення: Іванов Іван,M21Е,(чіп),140 грн, 25.07.2019, 16:30.

КВИТАНЦІЮ ПРО ОПЛАТУ ПРОХАННЯ ЗБЕРІГАТИ ДЛЯ 
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ

Вікові групи
Оплата до 31.07

(включно)
Оплата до 11.08 

(включно)
Оплата після 

11.08.2019
MW10, MW12, 

MW14, KIDS
100 грн. за 3 дні 
(40 грн. за день)

150 грн. за 3 дні 
(60 грн. за день)

200 грн. за 3 дні 
(75 грн. за день)

MW16, MW18, MW21А,
MW35, MW45, MW55,

MW65+, OPEN

200 грн. за 3 дні 
(75 грн. за день)

250 грн. за 3 дні 
(90 грн. за день)

300 грн. за 3 дні 
(110 грн. день)

MW21Е
250 грн. за 3 дні 
(90 грн. за день)

300 грн. за 3 дні 
(110 грн. за день)

350 грн. за 3 дні 
(130 грн. за 

день)
Сім’я з трьох і більше 

осіб
Знижка 30%
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Також стартовий внесок можна передати при нагоді організаторам

змагань за попередньою домовленістю.

Після 11.08.2019 оплата можлива тільки на мандатній комісії.

Витрати, пов’язані з відрядженням керівників та спортсменів (проїзд,

добові, харчування, проживання та інше) несуть відряджуючі організації чи

самі спортсмени.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ

На змаганнях буде використовуватися електронна відмітка SportTime.

Можливе використання особистих електронних карток (ЧИПів):

SportTime ST-50

SportIdent : SI-8 (номери 2 000 000...2 999 999),

SI-9 (номери 1 000 000...1 999 999),

та карток P-CARD.

Інші ЧИПи працювати не будуть!

Учасників, що не мають особистих ЧИПів, можуть взяти їх в оренду:

• для груп KIDS, MW12, MW 14, MW 16, MW 55, MW 65 – 5 грн/день

• для інших груп – 10 грн/день 

Оренду ЧИПа можна сплатити разом зі стартовим внеском або на 

мандатній комісії.

Спортсмен несе матеріальну відповідальність в разі втрати ЧИПу в 

розмірі 300грн.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Змагання «КУБОК ОДЕСИ 2019» – особисті. Переможці визначаються за

сумою балів трьох днів змагань. Бали за кожен день нараховуються за

формулою:

БАЛИ = 1000 x (2-(Tуч / Тлід)),

де Tуч – час проходження дистанції учасника,

Тлід – час проходження дистанції лідера.

Результат учасника, що не закінчив одну або більше дистанцій, чи був

дискваліфікований, розміщується у фінальному протоколі нижче всіх

учасників, що пройшли всі дистанції.



Переможці та призери нагороджуються медалями, грамотами та

пам’ятними призами. Переможці та призери груп M21Е та W21Е

нагороджуються грошовими преміями (при достатній кількості учасників) та

медалями, а переможці кубками. Усі діти групи KIDS нагороджуються

призами незалежно від результату. Учасники групи OPEN не

нагороджуються.

Якщо два чи більше учасників набирають однакову кількість балів за

сумою трьох днів, то перевагу має учасник, що показав кращий час на

дистанції третього дня (КУ).

ГСК залишає за собою право додаткової перевірки 

документів учасників змагань

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ 

ЗМАГАНЬ НЕСУТЬ САМІ УЧАСНИКИ, КЕРІВНИКИ, БАТЬКИ!

РОЗМІЩЕННЯ

Пропозиції по розміщенню будуть згодом.

Можливе самостійне розміщення в готелях, турбазах та пансіонатах

міста, а також в орендованих квартирах.

Схеми розташування заборонених для тренування районів,

розміщення арен змагань будуть незабаром.



АРЕНИ ЗМАГАНЬ:

1 день – центр міста.

2 день – район с. Усатово/ с. Нерубайське (нова або оновлена карта)

3 день – м. Одеса, ж/м Котовського.

МІСЦЕВІСТЬ

Зразки мап, опис місцевості та параметри дистанцій будуть в Бюлетені

№2 в другій половині липня.

ІНШІ ЗАХОДИ

Запрошуємо прийняти участь у супутніх заходах:

1. 10-11.08.2019 – «Кубок Івана Сусаніна 2019» 

2. 12-14.08.2019 – міні навчально-тренувальний збір зі спринтів

3. 21-25.08.2019 – SEEMOC 2019. Молдова. http://seeoc2019.md/

За всіма подробицями перелічених вище заходів слідкуйте на 

сайті змагань http://odessaorient.blogspot.com/

та сторінці https://www.facebook.com/events/

Ч Е К АЄ М О  ВС І Х  ГО СТ Е Й  В І Д П О Ч И Т И  ТА П О З М АГАТ И С Я  

У  Н АШО М У  М І СТІ ! ! !

http://seeoc2019.md/
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