
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 №2 

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 
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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.  

ПР ИЙОМ З А Я ВОК  В ІДК Р ИТО д о  11  с е р п н я  2 0 19  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! 

 

СТАРТОВІ НОМЕРИ ТА ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

Учасники зобов'язанні отримати стартовий нагрудний номер при 

проходженні мандатної комісії. Номер видається один на три дні змагань. 

Номер повинен бути закріплений на грудях учасника. 

Легенди КП на всі 3 дні будуть видаватися на мандатній комісії та 

додатково будуть надруковані на мапі. Окремо легенди видаватись 

більше не будуть. 

Учасники самостійно дбають про закріплення легенди. 

 



АРЕНИ ЗМАГАНЬ 

 Схема розташування арен на googlemaps 

1-й день  Одеса, Приморський бульвар 

 

Центр змагань знаходиться у південно-східній частині «Стамбульського» парку. 

Дістатись до арени можна громадським транспортом. Їхати необхідно  до 
зупинки «Митна площа»: 

• маршруткою № 110, 120, 190, 210; 

• тролейбусом № 10. 

Відстань від фінішу до старту – 500 м. 

Паркування особистого транспорту в будь-якому місці згідно ПДР. 

Координати для GPS 46°29'11.8"N 30°44'39.7"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:4000 (для груп M/W10,12, KIDS – 1:2500), перетин 
рельєфу 2,5 м. Автор: Тесленко М. 2015 р. Знаки спринтерські ISSOM2007.  

Місцевість являє собою стару забудову, в основному 2-3 поверхові 
будинки з внутрішніми подвір’ями типу «колодязь». Центральна частина 
міста стоїть на піднесеному на 25 м плато, на схилах з північно-східної 
сторони розташована паркова частина. Є підпірні стіни і виходи скель. 
Багато проходів і вузьких сходів. Дуже багато квіткових клумб і приватних 
територій позначених знаком 528.1 – заборонена територія (заборонено 
перетинати). Усі підпірні стіни, позначені знаком 521.1 (непереборна стіна), 
перетинати суворо заборонено, навіть якщо вони невисокі заввишки. 
Порушники будуть дискваліфіковані.  

Дуже добре розвинута система стежок і доріг. Асфальтове покриття та 
бруківка займають 90% поверхні.  

Небезпечні місця – невеликий рух автотранспорту на дорогах, високі 
підпірні стіни, велика кількість відпочиваючих туристів.  

Рекомендована відкрита форма одягу, взуття з металевими 
шипами ЗАБОРОНЕНО. 

Вул. Війсковий узвіз перетинати суворо заборонено!  На мапі  
пурпурове штрихування (знак 709 – заборонена територія). Вздовж 
вулиці будуть стояти судді, порушники будуть дискваліфіковані! 

Контрольний час – 60 хвилин. 
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2-й день  

с. Усатове, НВК «школа-гімназія» ім. П.Д.Вернидуба. 

 

Центр змагань знаходиться на території навчально-виховного 
комплексу «школа-гімназія» ім. П.Д.Вернидуба. Дістатись можна 
громадським транспортом: 

• від вул. Преображенська 88/1 (район Привозу) маршрутка №111, їхати 
до передостанньої зупинки «Школа», потім 60 м на захід. 

• від Херсонського скверу (вул. Балківська 1Б) трамвай №20, їхати до 
зупинки «Гладкова», потім 1200 м по схемі. 

• від автостанції "Привоз" маршрутка №87, їхати до зупинки «пров. 
Радянський» (Правительственный переулок), далі 900 м по схемі. 

 

Схема в GoogleMaps. Координати для GPS 46°31'53.2"N 30°39'54.2"E 

 

Масштаб 1:4000, перетин рельєфу 2,5 м.  

Автор: М. Тесленко 2017 р. Умовні знаки ISSOM2007. 

Місцевість являє собою забудову приватного сектору, вузькі вулиці 
та проходи між будівлями. Багато приватної території без огорожі 
(перетинати заборонено). Зустрічаються земляні та скальні обриви, виходи 
каміння, густа рослинність, висока трава, заболочені ділянки, очерет, 
стихійні звалища сміття.  

Дорожне покриття – 80% асфальт. Рух транспорту вулицями не 
інтенсивний, але деякі автомобілі їдуть з достатньо високою швидкістю, 
будьте уважні!. Перепад висот на схилі до 30 м. 

На мапі будуть  

використовуватись  

 «уявні забори», позначені  

на мапі знаком 709, на  

місцевості червоно- 

білою стрічкою, будуть 

судді. За перетинання 

учасник буде  

дискваліфікований! 

 

Рекомендована форма  

одягу – відкрита, гетри чи  

щитки. 

 

Контрольний час – 90 хвилин 
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3-й день 

м. Одеса, ж/м Котовського, Сіті Центр. 

 

Центр змагань знаходиться на території школи №15 (вул. Кримська 

80а) . Дістатись можна громадським транспортом: 

• Маршрутка №250, 168, 242, 145, 232а, 165, 190. 

• Трамвай №1, 7, 8. 

 

Парковка машин біля ТЦ «CityCenter» 

Координати для GPS 46°34'58.3"N 30°47'51.3"E 

 

Масштаб 1:4000 (групи M/W10, 12 – 1:2500), перетин рельєфу 2 м. 

 Автор: М. Тесленко 2019 р. Умовні знаки ISSOM2007. 

 

Місцевість являє собою міську забудову спального району 

радянських часів. Багатоповерхові будинки різної форми, поряд невеликий 

парк з рослинністю доброї прохідності та дуже розгалуженою сіткою доріг. 

Форми рельєфу практично відсутні. Покриття 60% асфальт. 

Форма одягу – відкрита. Взяття – кросівки чи гумові шипи. 

 

Контрольний час – 60 хвилин. 
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Параметри дистанцій (довжини за оптимальним шляхом): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч Е К АЄ М О ВС ІХ  ГОСТ Е Й  

В ІД ПОЧ ИТ И ТА ПОЗ М АГАТ ИС Я  

У  Н АШОМ У  М ІСТ І ! ! !  

 

 

16.08.2019 17.08.2019 18.08.2019 

Група Довж. КП Група Довж. КП Група Довж. КП 

KIDS 1.0 7 KIDS 1.4 5 KIDS 0.9 6 

OPEN 1.7 12 OPEN 3.1 9 OPEN 2.4 9 

M10 1.2 9 M10 2.1 8 M10 1.2 8 

M12 1.2 11 M12 2.3 9 M12 1.6 10 

M14 1.7 12 M14 3.1 9 M14 2.4 9 

M16 2.8 13 M16 5.4 9 M16 3.4 12 

M18 4.0 12 M18 5.8 8 M18 4.0 11 

M21A 4.0 12 M21A 5.8 8 M21A 4.0 11 

M21E 4.8 15 M21E 6.3 9 M21E 4.5 15 

M35 4.2 17 M35 5.8 10 M35 3.8 13 

M45 4.0 12 M45 5.8 8 M45 4.0 11 

M55 3.3 14 M55 5.8 9 M55 3.8 13 

M65 2.8 14 M65 4.1 11 M65 3.3 12 

W10 1.2 9 W10 2.1 8 W10 1.2 8 

W12 1.2 11 W12 2.3 9 W12 1.6 10 

W14 1.7 12 W14 3.1 9 W14 2.4 9 

W16 2.3 14 W16 3.8 9 W16 3.4 11 

W18 2.8 13 W18 5.4 9 W18 3.4 12 

W21A 3.3 14 W21A 5.8 9 W21A 3.8 13 

W21E 4.2 17 W21E 5.9 10 W21E 3.8 13 

W35 4.0 12 W35 5.7 8 W35 4.0 11 

W45 3.3 14 W45 5.8 9 W45 3.8 13 

W55 2.8 14 W55 4.1 11 W55 3.3 12 

W65 2.3 14 W65 3.8 9 W65 3.4 11 


