
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки),  

Кубку України (етапи, фінал)  

зі спортивного орієнтування (на лижах, ІІІ-IV ранг) 

11.02-15.02.2021р., с. Реутинці, Кролевецького р-ну, Сумської обл. 

 

                                                   БЮЛЕТЕНЬ 2 

 

Організатори: Міністерство молоді та спорту України,  

Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації 

Федерація спортивного орієнтування України. 

Головний суддя:  Шкура Володимир Михайлович (суддя національної категорії, м. 

Кролевець);  тел. + 38 097 870 15 84. 

Гол. секретар: Тесленко Михайло Сергійович (суддя першої категорії, Одеська обл.);  

тел. + 38 097 904 3414. 

Заст. гол. суддя по дистанціям: Головко Володимир (суддя першої категорії Сумська 

обл.); 

Контролер змагань: Савченко Олексій Сергійович (суддя першої категорії, Сумська 

обл..), тел. + 38 096 977 3421. ; 

Заст. гол. судді з оргпитань: Чечель Валерій Вікторович +380971234242 

Контактні реквізити: E-mail: shvm_bg@yahoo.com 

Заявки: http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3101 
 

Терміни змагань: 11-15.02.2021 р. 
 

Місце проведення: с. Реутинці Кролевецького р-ну, Сумської області. 

Центр змагань: Реутинський аграрний ліцей, с. Реутинці, Кролевецького району, 

Сумської області., відкритий 11.02.2021 р. з 9.00 год. 
 

Проїзд до центру змагань: 

Власним автотранспортом: зі сторони м.Київ рух трасою М02 до м.Кролевець, далі 

рух трасою Т2503 до Реутинського аграрного ліцею.  

Замовленим транспортом організаторів: від залізничної  станції м. Кролевець та 

зворотному. Вартість 40 грн. в одну сторону. Час у дорозі – 25 хв. Термін надання 

заявок на проїзд в замовлених автобусах та повідомлення про час прибуття до м. 

Кролевець - директору Реутинського аграрного ліцею Чечелю Валерію Вікторовичу 

(тел. 097 123-42-42) до 15.12.2019 р. Надаються необхідні фінансові документи. 
 

Програма змагань: 

11 лютого,  четвер   

12:00 - 20:00 Приїзд, розміщення учасників 

13:00 - 16:00 Модельні змагання (полігон) 

15:00 - 18:00 Робота мандатної комісії 

19:00 - Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань).  

12 лютого, п’ятниця 

11:00 - Старт змагань на довгій дистанції 

18:00 - Церемонія відкриття змагань. Церемонія нагородження 

19:00 - Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань).  

13 лютого, субота 

          11:00 - Старт змагань на 2х-етапній естафетній дистанції  
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18:30 - Церемонія нагородження (Центр змагань). 

19:00 - Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань). 

14 лютого, неділя 

          10:00 - Старт змагань на короткій дистанції  

14:30 - Церемонія нагородження, закриття змагань (Центр змагань). 
 

15 лютого, понеділок: Від’їзд учасників змагань 
 

До участі у Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування серед дорослих, 

юніорів та юнаків, Кубку України (етапи, фінал) на лижах допускаються спортсмени 

та команди АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ, спортивних 

клубів.  

Склад команди території: до 16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник. 

Кількість команд від території не обмежена. 

Групи учасників змагань: 

 чемпіонат України серед:      дорослих Ч/Ж 21Е; 

                       юніорів  - Ч/Ж 20;  

                                                            юнаків   - Ч/Ж 12, 14, 16, 18. 

 Кубок України : Ч/Ж 21Е. 

 Чемпіонат України серед ветеранів: Ч/Ж 35, 50, 60, 70. 

Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі 

спортивного орієнтування (далі – Правила). 

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті та Кубку 

України поза конкурсом. 

 Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 

юнаки  – не нижче ІІІ юнацького розряду; 

юніори – не нижче ІІІ розряду; 

дорослі – не нижче ІІ розряду. 

Загальні положення визначення результатів:  

Відповідно до Регламенту.  

Місце спортсмена у кожній групі визначається за меншим часом проходження 

дистанції.  

Місце команди у загальнокомандному заліку визначається за більшою сумою 

балів до 12-ти кращих особистих результатів змагань та до 6-ти кращих результатів в 

естафетних змаганнях.          

Кількість балів визначається відповідно до Правил.  

Бали кожного спортсмена у кожній групі нараховуються за формулою:  

                            100 x (2 - (Tуч./Тпер.), де  

Tуч. – час проходження дистанції учасника/естафетної команди,  

Тпер. – час проходження дистанції переможцем групи.  

Бали естафетним командам у кожній групі нараховуються з коефіцієнтом 2,0. За 

умови рівності суми балів у декількох команд у загальному заліку перевага надається 

команді, що має більше перших місць в естафетах, потім – в індивідуальних 

змаганнях.  

Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця в особистому заліку та в естафетних змаганнях 

у кожній групі, нагороджуються медалями та дипломами Федерації відповідних 

ступенів.  



Команди, які посіли І-ІІІ місця в змаганнях у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.  

Обмеження: згідно Положення Міністерства молоді та спорту України. 

Можливості для тренувань: з питань організації тренувань звертатися до  

Шкури В.М. тел. + 38 097 870 15 84  

Райони, що закриті для тренувань: карти «Рєвград», закриті для відвідувань до 

15.02.2021 р. 

Заявки: 

           Попередні заявки на участь у змаганнях повинні досягнути організаторів 

змагань – не пізніше 06 лютого 2021 року за адресою: 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3101 

 

УВАГА!* Обов’язково заповнити заявку на естафету. Естафетні команди «Територія 

1», «Територія 2», «Територія ….», очки будуть зараховуватися за основну 

«Територію». Також важливо правильно заповнити поле «ЕТАПИ» 
* У заявочній формі "Введення, редакція заявки" відкривається вікно "Заявка на естафету", що дозволяє ввести заявку;  

- всім представникам необхідно надати заявку відповідно до груп та етапів;  

- учасники обираються із заявки на ці змагання або із загальної бази;  

- обов’язково введіть оригінальну назву кожній естафетній команді (рекомендуємо ввести назву для одного етапу 

естафетної команди, на інші етапи копіювати їі)  

Зміни в заявці відбудуться тільки в тих учасників,  яким Ви в таблиці поставили 

позначку! 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні 

заявки, завірені печаткою та підписами керівників структурних підрозділів 

Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя та лікарем, або 

медичні довідки для участі в змаганнях, паспорти або свідоцтва про народження, 

страхові поліси, довідки з результатами експрестестування на визначення антигену до 

вірусу COVID-19 на офіційному бланку, завіреному печаткою.  

До змагань допускаються команди, які підтвердили у встановлений термін свою 

участь у змаганнях. 

Внески за 3 дні змагань : 

Вікові групи 

Пільговий 

заявочний 

внесок для 

членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 

За 3 дні 

Пільговий 

 внесок для 

членів ФСОУ 

(доля 

організатора) 

За 3 дні 

Повний 

 пільговий  

внесок для  

членів  

ФСОУ 

За 3 дні 

Повний 

внесок  не 

членів ФСО 

України 

За 3 дні 

2008 р.н.та молодші 30 120  150  150 

2007 р.н. 45 195 240 480 

2006-2003 р.н. 45 215 260 520 

2002 – 1962 р.н., 60 240 300 600 

1961 – 1952 р.н, 45 195 240 480 

1951р.н і старші  30 120 150 300 

Іноземці На рівні з громадянами України 

Сім’я (не менше трьох осіб, які обов’язково приймають участь у змаганнях та є 
дійсними членами ФСОУ) при оплаті заявочного внеску має пільги – сплачує 50% від 
заявочного внеску за всіх за кожний вид змагань.  
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Система відмітки 

На змаганнях буде застосовано електронну відмітку SportTime. Працюють 

електронні картки SportIdent –S18, S19, pCard та SportTime – ST50. Чіпи SI-5, SI-6 

SI10, SI11 працювати не будуть! 

Учасники, які мають особисті чіпи ST50 чи S18, S19, pCard, мають повідомити 

про це організаторів при подачі попередньої заявки та вказати їх номер. Учасники, які 

не мають особистих чіпів, сплачують їх оренду додатково до стартового внеску в 

розмірі: 30 грн. за всі дні змагань (для груп Ч/Ж12-18, Ч/Ж50,60,70), 45 грн. (для інших 

груп). 

У разі втрати чіпу спортсмен повинен відшкодувати 1500 грн. 

Представники отримують орендні чіпи під час проходження мандатної комісії. 

Учасники здають їх особисто в останній день змагань після зчитування на 

фініші. 

Розміщення :  

            Термін подачі заявок на розміщення - директору Реутинського аграрного ліцею 

Чечелю Валерію Вікторовичу (тел. 097 123-42-42) до 06.02.2021 р.  
 

1. Гуртожиток Реутинського аграрного ліцею, с. Реутинці, Кролевецького району, 

Сумської області, відкритий для розміщення з 9:00 11.02.2021 р. 

- 4-місні номери. Умивальник, гарячий душ, туалети загального користування у 

коридорах. Вартість - 50 грн. на добу з особи.  

- 4-місні номери. Умивальник, гарячий душ, туалети загального користування у 

коридорах. Вартість - 70 грн. на добу з особи.  

             Термін оплати – під час мандатної комісії. Надаються необхідні фінансові 

документи. 

2. Самостійно в готелях м. Кролевець. 
 

 

Харчування.  

1. В їдальні училища.  

Вартість - за домовленістю: 170 грн. за триразове харчування на добу (сніданок -35 

грн., обід -85 грн., вечеря – 50 грн.)  

         Термін подачі заявок на харчування - директору Реутинського аграрного ліцею 

Чечелю Валерію Вікторовичу (тел. 097 123-42-42) до 05.02.2021 р.  

Термін оплати – під час мандатної комісії. 

Надаються необхідні фінансові документи. 

Безпека та підготовка місцевість проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки 

спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових 

спортивних та культурно-видовищних заходів» та від 09 грудня 2020 року №1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 19.11.2020 року №58 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на 

період карантину у зв’язку з поширенням короно вірусної хвороби (COVID-19)» та за 

згодою управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації.  
 



Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

           Витрати на організацію та проведення змагань (харчування суддів, папір, 

канцтовари, оренда обладнання, комплекту електронної системи для визначення 

результатів) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, 

передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, у межах 

затвердженого кошторису, інші витрати – за рахунок позабюджетних коштів, 

залучених Федерацією. 

За кошти організацій, що відряджають, витрати з участі спортсменів та тренерів 

у змаганні: оплата проїзду та добових під час переїзду учасників, перевезення 

спортивної техніки та інвентарю до місця проведення змагання, харчування та 

проживання. 

Місцевість 

           Район змагань-місцевість рівнинного типу, ліс переважно сосновий та змішаних 

порід, з густим підліском, відкриті місця, галявини – приблизно від 20 до 35 %, добре 

розвинута система просік та доріг.  

Небезпечні місця: автомобільні дороги, які обмежують територію змагань!!! 

 

 

 

 

Параметри дистанцій 

12.02.2021 року 

Довга дистанція (масовий старт) 

 Район змагань (с.Реутенці) – мсцевість рівнинна, ліс переважно листяних та 

змішаних порід, з густим підліском, місцями заболочений. Відкриті місця, поляни, 

вирубки - 25%, добре розвинута система просік і доріг. 

 

Група Довжина (км) К-ть КП Відстань 

до відео-КП 

Ч21 11,5 21 70% 

Ж21 8,9 18 90% 

Ч20, Ч35 9,1 15 70% 

Ж20, Ж35, Ч50 6,3 13 Немає відео-КП 

Ч18 6,7 14 Немає відео-КП 

Ч16, Ж18, Ч60 5,6 13 Немає відео-КП 

Ч14, Ж16, Ж50, Ч70 5,2 9 Немає відео-КП 

Ж14, Ж60, Ж70 3,6 9 Немає відео-КП 

Ч12, Ж12 1,8 6 Немає відео-КП 

Масштаб для груп Ч/Ж 12,50,60,70 – 1:7 500 

Для всіх інших груп – 1:10 000 

Контрольний час 3 години. 

                    

 

 



13.02.2021 року 

2-х етапна естафета 

(для групп Ч/Ж 35, Ч/Ж 50, Ч/Ж 60, Ч/Ж 70 

масовий старт на середніх дистаніях) 

 Район змагань (с.Реутенці) – Місцевість рівнинна, ліс переважно листяних та 

змішаних порід, з густим підліском, місцями заболочений. Відкриті місця, поляни, 

вирубки - 25%, добре розвинута система просік і доріг. 

 

Група Довжина 

(км) 

К-ть КП Відстань до  

відео-КП 

Ч21 6,2 13 80% 

Ж21 5,4 10 75% 

Ч20 6,0 11 80% 

Ж20 4,8 12 70% 

Ч18 4,9 10 80% 

Ж18 3,7 9 80% 

Ч16 3,5 9 Немає відео-КП 

Ж16 3,3 8 Немає відео-КП 

Ч14 2,6 9 40% 

Ж14 2,5 9 40% 

Ч12 1,7 7 25% 

Ж12 1,7 7 25% 

Ч35 6,4 12 80% 

Ж35 3,6 8 Немає відео-КП 

Ч50,Ч60 3,7 10 Немає відео-КП 

Ж50,Ж60 3,1 7 Немає відео-КП 

Ч70,Ж70 2,9 7 Немає відео-КП 

Масштаб для груп Ч/Ж 12,50,60,70 – 1:7 500 

Для всіх інших груп – 1:10 000 

Контрольний час 2,5 години. 

 

 

  



14.02.2021 року 

Коротка дистанція 

 Район змагань (с.Реутенці) – Місцевість рівнинна, ліс переважно листяних та 

змішаних порід, з густим підліском, місцями заболочений. Відкриті місця, поляни, 

вирубки - 25%, добре розвинута система просік і доріг. 

Група Довжина (км) К-ть КП 

Ч21,Ч20 4,1 10 

Ж21,Ж20 3,8 9 

Ч18,Ч35 3,4 9 

Ч16,Ч50,Ч60 2,5 7 

Ж18,Ж35 2,5 7 

Ч14,Ж16, Ч70,Ж50 2,0 7 

Ж14,Ж60,Ж70, 2,0 8 

Ч12,Ж12 1,8 7 

Масштаб 1:7 500 для всіх груп 

 Контрольний час 1:30 години. 

 

 

Арени дистанцій змагань 

12.02.2021 (довга дистанція) 

 
 

13.02.2021 (естафета) 

 



14.02.2021 (коротка дистанція) 

 
 

           Організатори рекомендують учасникам додатково мати при собі взуття для 

бігу (кросівки тощо). В разі несподіваного зникнення або різкого зменшення 

снігового покриву змагання будуть проводитися бігом, що призведе до зміни у 

розташуванні арен змагань. У цьому випадку буде організовано проїзд учасників 

до місць змагань транспортом організаторів. Час у дорозі 25-30 хв.  

            Вартість проїзду 45 грн. в одну сторону.  Надаються необхідні фінансові 

документи. 

 

БАЖАЄМО ВДАЛИХ СТАРТІВ !!! 

 
 

 

 


