
 

 

 

Чемпіонат України (дорослі, молодь, юніори), Кубок України (етап) зі 

спортивного орієнтування (рогейн, 24 години, ІІІ-ІV ранг), чемпіонат 

України зі спортивного орієнтування (рогейн, 24 години) серед 

ветеранів 

 

16 – 20 травня  2019 р.                        смт. Берегомет, Чернівецька обл. 

Бюлетень 2 

Організатори 

Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, 

Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації,         

ФОП Ліпка В.М. (за угодою-дорученням) 

Склад Головної суддівської колегії 
 

Головний суддя Володимир Ліпка 
м. Чернівці, МК, 

+380997918090 

Головний секретар Марія Іваненко 
м. Чернівці, НК, 

+380665039639 

Заступник головного  

судді по дистанціях 
Олександр Савенков 

м. Чернівці, І кат., 

+380958903114 

Контроль змагань 

Інспектор Василь Бортник 
м. Київ, НК, 

+380984698533 

Контролер 

                                                        

Валерій  Заєрко  м. Дніпро, НК, 

+380675980632 

Журі :                                                Іван Тумак                                          м.Чернівці СНК 

                                                          Антон Пуговкин                                 м.Харків    І кат. 

                                                          Тетяна Уфімцева                                м.Черкаси  І кат. 



Центр змагань 
 

Центр змагань – дитячо-оздоровчий табір “Юність”, який розташований за адресою : 

вул..Піонерська, 2, смт.Берегомет, Вижницького р-ну, Чернівецької обл. (GPS: 

48.165813, 25.333885). 

 
 

Програма змагань 

16 травня 2019 Четвер 

12:00 – 21:00 Приїзд,  розміщення учасників 

17 травня 2019 П’ятниця 

10:00 - 21:00 Приїзд,  розміщення учасників 

12:00 - 18:00 Модельні змагання (полігон) 

12:00 - 18:00 Робота мандатної комісії 

18 травня 2019 Субота 

09:00 -  Початок видачі карт 

11:30 -  Церемонія відкриття змагань 

12:00 -  Старт змагань 

19 травня 2019 Неділя 

12:30 -  Закриття фінішу 

14:00 -  Нагородження переможців. Церемонія закриття змагань 

20 травня 2019 Понеділок 

Від’їзд учасників змагань. 

Групи та учасники змагань 

Вікові групи: 

- Чемпіонат України – серед доросліх Ч/Ж/МІКС; серед юніорів – Ч/Ж/МІКС-20; 

серед молоді – Ч/Ж/МІКС-23; серед ветеранів Ч/Ж/МІКС-40,55,65. 

- Кубок України(етапи) – Ч/Ж/МІКС-О. 

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): не нижче ІІІ розряду. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди Автономної 

Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, спортивних клубів 

віком не молодше 16 років. У кожній команді обов'язково повинен бути як мiнiмум 

один спортсмен у віці старше 18 рокiв.         

 Рогейн – командний вид змагань (склад команди – від 2 до 3 осіб).                     

Склад команди у Чемпіонаті України  (дорослі, молодь, юніори): до 6 команд (у 

будь-якій віковій групі), до 2 тренерів, 1 представник  

Склад команди у Чемпіонаті України серед ветеранів: до 6 команд (у будь-якій 

віковій групі), до 2 тренерів, 1 представник  

Кількість команд від території не обмежена. 

Примітка:  

Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом. 



 

Визначення переможців 
         

 Визначення команд-переможців згідно діючих Правил спортивних змагань зі 

спортивного орієнтування.   

Місце команди у загальнокомандному заліку визначається за більшою сумою 

балів до 4 кращих результатів команд в усіх групах.  

Нагородження 

Спортсмени команд, які посіли 1-3 місця нагороджуються медалями ММСУ та 

дипломами. Команди , які посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку змагань, 

нагороджуються дипломами ФСОУ. 

Заявки 

Попередні іменні заявки слід подати до 07.05.2019 року на сторінці: 

http://orientsumy.com.ua/index.php 

Під час реєстрації представникам необхідно подати: 

- заявку на Чемпіонат України (дорослі, молодь, юніори); 

- заявку на Чемпіонат України серед ветеранів; 

- копії паспортів або свідоцтв про народження, класифікаційні книжки, 

страхові поліси. 

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню 

заявку (компенсаційний внесок №1, №2 згідно ФМР ФСОУ на 2019 рік). 

Примітки:  

Спортсмени-громадяни інших країн беруть участь у змаганнях під особисте 

зобов’язання. 
 

Фінансування 

Фінансування змагань здійснюється за рахунок коштів Міністерства молоді та 

спорту України та заявочних внесків. Заявочні внески : 

Оплата заявочних внесків здійснюється з 01.04.2019 до 08.05.2019 за реквізитами : 

ФОП Ліпка В.М., АТКБ «Приват Банк» ЄДРПОУ/ДРФО 2157802437,  

Чернівецька філія, МФО 356282 рахунок № 26007051511815  

Призначення платежу:   СОР-24 … (вказати територію або ПІБ учасника) 

Внесок 
Пільговий 

(члени ФСОУ) 

Повний (решта 

учасників) 

Компенсаційний  

№ 1 № 2 

Ч/Ж 2003 - 2001 р.н. 140 280 280 140 

Ч/Ж 2000 - 1980 р.н.  180 360 360 180 

Ч/Ж 1950 - 1979 р. н.,  120 240 240 120 

Ч/Ж 1949 р.н. та старші 80 160 160 80 



Копію чеку (з переліком платників і сум їх особистих внесків) до 09.05.2019 слід 

відправити на е-mail: volodymyrlipka9@gmail.com. Для зменшення витрат 

рекомендуємо у банку робити оплату одразу за декілька осіб.  

Спортсмени-громадяни інших країн сплачують заявочні внески під час реєстрації 

в центрі змагань. 

Українські спортсмени після 08.05.2019 заявочні внески сплачують під час 

реєстрації в центрі змагань з урахуванням оплати компенсаційного внеску №1 

відповідно до п.3.4.1 ФМР на 2019 рік. 

Учасники, які мають фінансову заборгованість за попередні змагання (що 

проводилися Федерацією спортивного орієнтування України), до змагань 

допускаються лише тільки після оплати заборгованості. 

 

Система відмітки 
 

На змаганнях буде застосовуватися система електронної відмітки та 

хронометражу iButton Sport. Можлива оренда чипів iButton Sport (додатково до 

заявочного внеску) на період змагань в розмірі: 20 грн. Відсутність номеру чипу у 

заявці означає, що учасник погоджується на оренду чипу у організаторів. Видача та 

оплата оренди чипів здійснюється під час реєстрації.  

Представник команди несе матеріальну відповідальність за втрату або 

пошкодження орендованого чипу у сумі 1000 грн. 

 

Місцевість змагань та карта(схема) 
 

 

Місцевість крупно та середньо пересічена, максимальна  різниця  висот на одному 

схилі до 400 метрів (450-1000 метрів над рівнем моря).  

Розвинена мережа лісових доріг, багато дрібних річок і струмків.  

Рослинність переважно  хвойна (ялина, смерека) і листяна (бук, граб). Вирубки та 

молоді посадки ускладнені для пересування.  

Ділянки з приватними індивідуальними забудовами. (Рух по приватних 

володіннях заборонено).  

Тваринний  світ: косулі, кабани, лисиці, зайці.  

На змаганнях буде використовуватися заламінована надрукована офсетним 

способом спортивна схема розміром 50Х70 см., загальною площею 180 кв.км.  

Кількість КП  – 55. 

Масштаб 1:25000, перетин рельєфу 10 м. 

Виконавці робіт по створенню спортивних схем: Володимир Ліпка, Юхим 

Штемплер (усі- м. Чернівці). Рік створення 2017-2018. Редагування 2019 рік. Карта 

(схема) попередніх змагань : 

https://drive.google.com/file/d/14BgRASzUyOcFhitjRtfTkcccE1PMcYJC/view 
 

https://drive.google.com/file/d/14BgRASzUyOcFhitjRtfTkcccE1PMcYJC/view


Заборонені райони 

Схема заборонених районів див. нижче.   

 

Можливості для тренувань 

Щодо проведення тренувань на території Чернівецької області необхідно 

звертатися до керівника  відокремленого  підрозділу  ФСОУ в Чернівецькій області 

Івана Тумака (тел. +380955363552, e-mail: tumak.ivan@i.ua). 

Перед проведенням Чемпіонату України СОР 24 години на території Чернівецької 

області в період з 09.05 по 12.05.2019 буде проводитися командний Чемпіонату 

України СОБ https://sites.google.com/view/kchu2019-ua/home , 11-12.05.2019 

пригодницькі перегони https://www.facebook.com/groups/BucovinaAdventureRace/ , а 

з  13.05 по 16.05.2019 заплановано проведення навчально-тренувального збору для 

всіх бажаючих рогейнерів. З питань даного збору звертатися на е-mail: 

volodymyrlipka9@gmail.com. 

Транспорт 

Розклад міжміського транспорту: http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=770100, 

Замовлення залізничних квитків :  https://uz.gov.ua/ 

Сайт аеропорту м. Чернівці : https://airportchernivtsi.cv.ua/ 

Учасники матимуть можливість під час реєстрації замовити та оплатити послугу 

пасажирських перевезень з центру змагань в м. Чернівці після закінчення змагань. 

Орієнтовна вартість 70   грн. з особи. 

Розміщення 

Варіанти розміщення:                                                                                                       

1) Розміщення в стаціонарних будиночках (кімнати від 4 до 8 осіб) на території ДОТ 

https://sites.google.com/view/kchu2019-ua/home
https://www.facebook.com/groups/BucovinaAdventureRace/
http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=770100
https://uz.gov.ua/
https://airportchernivtsi.cv.ua/


«Юність» з постільною білизною ДОТ -100 грн. з людини за добу, без білизни – 50 

грн. з людини за добу. 

Польовий табір в центрі змагань – на території дитячо-оздоровчого табору 

“Юність” (надвірний туалет, водопостачання, електроенергія). Приготування їжі на 

території центру у спеціально відведеному місці (розведення вогнищ заборонено!). 

Вартість 60 грн. з особи за всі дні змагань.  

       На території табору можливо замовлення харчування з розрахунку: 200  грн. на 

день : сніданок - 65 грн., обід - 85  грн., вечеря – 50 грн.. 

Можна робити замовлення не подобово, а окремо на сніданок, обід і вечерю.  

Замовлення харчування та розміщення в будиночках  на електронну адресу : 

volodymyrlipka9@gmail.com.  до 11.05.2019. Оплата під час реєстрації. 

       У час проведення змагань найбільш імовірна температура повітря вдень 9-20
О 

 і  

5-16
О
 в ночі з короткочасними дощами, менш ймовірно - дощі при температурі 5-16

О 

вдень і 2-10
О
 в ночі.  

2) Готелі смт. Берегомет :                                                                                

stizhok@ukr.net               www.stizhok.com                                                                

olga@ns-tour.com.ua       www.ns-tour.com.ua/                                                         

“Перлина Карпат” тел.+380985891200 ; +380954444562                                                         

Гірськолижний туристичний комплекс (ГТК) «Мигово» (15 км від центру змагань) 

http://migovo.com.ua/                                                                                                               

3) Бронювання місця проживання за допомогою рекомендованих інтернет-

ресурсів:https://www.booking.com/ ;                                                      

https://hotels24.ua/;                                                                 

http://www.doroga.ua/hotels/;                                                        

https://www.airbnb.com/                

Спонсори та партнери 

 

 

 

mailto:stizhok@ukr.net
http://www.stizhok.com/
mailto:olga@ns-tour.com.ua
http://www.ns-tour.com.ua/
http://migovo.com.ua/
https://www.booking.com/
https://hotels24.ua/
http://www.doroga.ua/hotels/
https://www.airbnb.com/

