Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, командний,
на окремих дистанціях) Кубок України (етапи) (бігом, ІІІ-ІV ранг)
Світові рангові змагання IOF
08 – 13 травня 2019 р.

м. Чернівці

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, НК,
+380997918090

Головний секретар

Марія
Іваненко

м. Чернівці, НК,
+380665039639

Заступник головного
судді по дистанціях

Вадим
Прокопчук

м. Чернівці, НК,
+380503150464

Контроль змагань
Інспектор

Петро
Петричук

Контролер

Віктор
Кір’янов

м. Чернівці, І кат.,
+380665632163
м. Київ, МК,
+380662060048

ЖуріЖурі
Журі :
Валерій Заєрко

м.Дніпро, НК

Омелян Куцук

м.Калуш, Івано-Франківська обл.,НК

Георгій Герт

м.Одеса, І кат.

Контактна дані
Володимир Ліпка
Сайт змагань

E-mail: volodymyrlipka9@gmail.com
https://sites.google.com/view/kchu2019-ua/home

Центр змагань
Центр змагань - Туристично-розважальний комплекс “Аква-Плюс” https://akvaplus.com/, який знаходиться у 11 км від м. Чернівці неподалік с. Кам’яна,
Сторожинецького р-ну, Чернівецької обл. (GPS: 48.207889, 25.797533).

Програма змагань
08 травня 2019 Середа
10:00 – 20.00 Приїзд, розміщення учасників.
11:00 – 18:00 Реєстрація учасників змагань (центр змагань).
11:00 – 18:00 Полігон (центр змагань).
18:30 – 19:00 Нарада представників (центр змагань).
09 травня 2019 Четвер
12:00 – 15.00 Середня дистанція. Всесвітні рангові змагання IOF.
16:30 – 18:00 Відкриття змагань, церемонія нагородження (центр змагань).
10 травня 2019 П’ятниця
10:00 – 15:00 Трьохетапна естафета.
11 травня 2019 Субота
11:00 – 15.00 Подовжена дистанція. Всесвітні рангові змагання IOF.
16:00 – 17:30 Церемонія нагородження (центр змагань).
18:00 – 20:30 Банкет (центр змагань).
12 травня 2019 Неділя
10:00 – 12.30 Спринт.
13:30 – 14.30 Церемонія нагородження та закриття змагань (арена змагань).
13 травня 2019 Понеділок
Роз’їзд учасників

Учасники змагань
Вікові групи в особистих змаганнях:

- Чемпіонат України серед дорослих – Ч/Ж 21 Е; серед юніорів – Ч/Ж 20; серед
юнаків – Ч/Ж 12, 14, 16, 18.
- Кубок України (етапи) та Кубок України зі спринту(етап) – Ч/Ж 21Е.
Рівень допуску до змагань за кваліфікацією: юнаки – не нижче ІІІ юнацького
розряду; юніори, дорослі – не нижче ІІІ розряду.
Вікові групи в 3-етапних естафетах – Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21Е.
Комплектування естафетних команд з учасників команди відповідної території.
Неповні команди до естафетних змагань не допускаються. Естафетні команди, що
скомплектовані зі спортсменів різних територіальних команд, або команд різних
територій, змагаються поза конкурсом.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди Автономної
Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя.
Склад команди у Чемпіонаті України (дорослі, юніори, юнаки): до 15 учасників (у
будь-якій віковій групі), до 2 тренерів, 1 представник. Кількість команд від території
не обмежена.
Примітки:
1) Результати учасників груп Ч/Ж 21А не враховуються до командного заліку
2) Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза
конкурсом.

Визначення переможців
Місце команди в загальному заліку у чемпіонаті України визначається за сумою
балів незалежно від вікової групи та статі:
- до 12 кращих особистих результатів серед учасників команди на
індивідуальних змаганнях; та до 4 кращих результатів естафетних команд
(укомплектованих з учасників відповідної команди).
Бали учасникам нараховуються згідно Правил:
- для груп Ч/Ж 21Е – табл. 16.1;
- для груп Ч/Ж 16; 18; 20 – табл. 16.2;
- для груп Ч/Ж 12; 14 – табл. 16.3;
для естафетних команд згідно регламенту змагань (з коефіцієнтом 3,0).
За умови рівності балів декількох команд, перевага надається команді, в якої
більше перших місць в групах в естафетах, потім – в індивідуальних змаганнях.
Скарги на результати змагань приймаються секретаріатом протягом 20 хвилин
після оприлюднення результатів змагань.

Нагородження
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в особистому заліку та естафетах,
нагороджуються медалями та дипломами ММСУ.
Команди , які посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку змагань,
нагороджуються дипломами.

Заявки
Попередні іменні заявки слід подати до 29.04.2019 року на сторінці:
http://orientsumy.com.ua/index.php , вказавши номер команди регіону.
Попередні заявки на естафету (кількість команд від території у відповідній групі)
слід надіслати до 29.04.2019 року на e-mail: volodymyrlipka9@gmail.com.
Під час реєстрації представникам необхідно подати:
- заявку на командний Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки);
- іменну заявку естафетних команд;
- копії паспортів або свідоцтв про народження, класифікаційні книжки,
страхові поліси;
Заявка на участь у банкеті подається на e-mail: volodymyrlipka9@gmail.com до
05.05.2019 року. Оплата участі (220 грн. з особи) проводиться під час реєстрації.
Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню
заявку (компенсаційний внесок №1, №2 згідно ФМР ФСОУ на 2019 рік).
Примітки:
1) Спортсмени-громадяни інших країн беруть участь у змаганнях під особисте
зобов’язання.
2) Учасники світових рангових змагань IOF (09 та 11 травня 2019) у групі
Ч/Ж21Е,
перевіривши
та
уточнивши
в
IOF
Eventor
свої
дані
(https://eventor.orienteering.org/Athletes), заявляються на загальних умовах через онлайн
систему http://orientsumy.com.ua/index.php.
Інструкція щодо самостійної реєстрації особистого ID-коду у IOF рейтингу
(версія російською мовою): https://eventor.orienteering.org/Documents/Athletes_Guide
_to_IOF_Eventor_russian.pdf
3) Учасники, які планують приймати участь у змаганнях в різні дні в різних
вікових
групах,
повинні
надати
відповідну
інформацію
на
e-mail:
volodymyrlipka9@gmail.com до 29.04.2019. Усі види перезаявок між групами після
29.04.2019 не приймаються !!!

Фінансування
Фінансування змагань здійснюється за рахунок коштів Міністерства молоді та
спорту України та заявочних внесків. Заявочні внески :
Внесок
Ч/Ж до 2006 р.н.
Ч/Ж 2005 р.н.
Ч/Ж 2004 - 2001 р.н.
Ч/Ж 2000 - 1985 р.н. Ч/Ж21Е
Ч/Ж 1959 - 1984 р. н., люди з
обмеженими можливостями

Пільговий (члени
ФСОУ)
1 день
4 дні
40
160
60
240
70
280
90
360
60

240

Повний (решта
учасників)
1 день
4 дні
40
160
120
480
140
560
180
720
120

480

Компенсаційний (за 1
день змагань)
№1
№2
40
20
120
60
140
70
180
90
120

60

Сім’я з 3 осіб та більше

згідно п.п.3.3.2 та 4.1 ФМР ФСОУ

Оплата заявочних внесків здійснюється з 01.04.2019 по 29.04.2019 за реквізитами :
ФОП Ліпка В.М., АТКБ «Приват Банк» ЄДРПОУ/ДРФО 2157802437,
Чернівецька філія, МФО 356282 рахунок № 26007051511815
Призначення платежу: КЧУ … (вказати територію або ПІБ учасника)
Копію чеку (з переліком платників і сум їх особистих внесків) до 29.04.2019 слід
відправити на е-mail: volodymyrlipka9@gmail.com. Для зменшення банківських
витрат рекомендуємо робити оплату одразу за декілька осіб.
Спортсмени-громадяни інших країн сплачують заявочні внески під час реєстрації
в центрі змагань.
Українські спортсмени після 29.04.2019 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 SportIdent. Будуть обслуговуватися всі види чіпів SI крім SI-5. Можлива
оренда SI-чіпів (додатково до заявочного внеску) на період змагань в розмірі: 50 грн
(вікові групи Ч/Ж12-18) та 80 грн (вікові групи Ч/Ж20-21). Відсутність номеру SI-чіпу
у заявці означає, що учасник погоджується на оренду SI-чіпу у організаторів. Видача
та оплата оренди SI-чипів здійснюється під час реєстрації.
Представник команди несе матеріальну відповідальність за втрату або
пошкодження орендованого SI–чіпу у сумі 1500 грн.

Місцевість змагань та карти (схеми)
Середня, подовжена дистанції та естафета
Ерозійний та зсувний рельєф з великою кількістю деталей. Максимальна різниця
висот на схилі до 150 м (естафета – до 50 м). Місцевість відкрита від 20 до 30%.
Рослинність переважно листяна (бук, граб) з підліском. Вирубки та молоді посадки
ускладнюють пересування. Добре розвинена мережа лісових доріг та стежок, багато
різноманітних форм гідрографії. Ґрунт глинястий. Є приватні ділянки.
Масштаб карт залежно від вікової групи становить 1:10 000 або 1:7 500 наведений
в параметрах дистанцій, перетин рельєфу 5 м. УЗ ФСОУ- ISOM 2017, нове видання.

На подовженій дистанції застосовується розсіювання по типу метелика або
коробочки для вікових груп Ч/Ж21Е, 20, 18.
Цифровий друк (естафета – друк на струменевому принтері). Розмір аркуша А3А5, залежно від вікової групи, герметизовані у файлі. В разі втрати місця
знаходження, аварійний азимут – південний захід (далі до комплексу “Аква-Плюс”).
Небезпечний місць немає.
Рекомендована форма учасників: закритий одяг та взуття з шипами.
Виконавці робіт по створенню спортивних схем: Вадим Прокопчук, Павло Іванов,
Володимир Іваненко, Володимир Ліпка (усі - м. Чернівці), Василь Бортник (м.Київ).
Спринт
Міська забудова, що складається з багатоповерхових будинків, приватного
сектору та паркової зони. Різниця висот на схилі – до 30 м.
Масштаб 1:4000, перетин рельєфу 2,5 м. УЗ ФСОУ-ISSOM 2007, нове видання.
Цифровий друк. Розмір аркуша А4 (герметизовані у файлі). В разі втрати місця
знаходження слід повертатися на стадіон “Буковина”.
Небезпечні місця: незначний рух автомобілів на прибудинкових територіях.
Рекомендована форма учасників: відкритий одяг та кросівки. Взуття з металевими
шипами заборонено.
Легенди КП
Легенди КП надруковані на картах. Крім того в особистих видах програми легенди
видаються додатково в коридорі старту на лінії “-2 хв.”. Піктограми легенд
відповідають “Опису легенд контрольних пунктів”, видання 2018 року.
Процедура старту
В особистих змаганнях стартовий інтервал становить:
- на середній дистанції – 2 хв.
- на подовженій дистанції – 2 хв., для груп Ч/Ж21Е – 3 хв.
- в спринті – 1 хв.
Схему коридору старту див. в додатку. На подовженій дистанції у зв'язку із
застосуванням розсіювання учасники у вікових групах Ч/Ж21Е, 20, 18 будуть поділені
на підгрупи, наприклад, Ч21Е-1 та Ч21Е-2. Для цих підгруп передбачаються окремі
лотки з легендами та картами.
Для виходу в зону старту середньої та подовженої дистанції пропонуються
розминочні карти.

Процедура передачі естафети
В естафеті старт загальний з поділом на забіги через 5 хв. Порядок старту по
забігах буде наведений в стартовому протоколі. Відео-КП та останній КП суміщені.
Передача здійснюється картою. Схему передачі естафети див. в додатку.
Карантин у спринті
В спринті застосовується карантин перед стартом та після фінішу. Карантин
перед стартом розташований на західній трибуні та за нею. (див. схему). На вході в
карантинну зону здійснюється очистка чіпів. Всі учасники повинні потрапити в
карантин до 10:00. Після вказаного часу очистка чіпів припиняється. Розминка
дозволена лише в межах карантинної зони. В межах карантину перед стартом
розташований туалет (в приміщенні школи), є питна вода.
Карантин після фінішу розташований на східній трибуні. Після фінішу учасники
повинні самостійно прослідувати на трибуну та знаходитися там до закриття старту. Є
доступ до туалету на стадіоні.

Параметри дистанцій
Середня дистанція
Початок орієнтування знаходиться в 15 м від лінії старту.
З останнього КП до фінішу 90 м.
Вікові групи
M21E
M18, 20
M16
M14
M12
W21E
W18, 20
W16
W14
W12
M21A
W21A

Довжина, км
5,6
4,5
3,6
2,8
2,1
4,8
3,8
3,2
2.8
1.9
4,9
4,2

Кількість КП
21
15
12
9
7
17
11
11
8
7
15
16

Набір висоти, м
200
180
150
75
35
170
155
145
120
35
180
160

Масштаб
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:7500

Естафета
Початок орієнтування знаходиться в 150 м від лінії старту.
Відео- та останній КП суміщений, розташовується в 200 м від фінішу.

Вікові групи
M21E, A
M18, 20
M16
M14
M12
W21E, А
W18, 20
W16
W14
W12

Середня довжина
етапу, м
6,0
4,8
3,9
3,3
2,8
4,0
3,9
3,4
3,3
2,5

Кількість КП на
етапі
14
12
11
11
10
12
11
10
10
9

Середній набір висоти
на етапі, м
150
140
130
95
85
130
125
125
85
60

Масштаб
1:10000
1:10000
1:10000
1:7500
1:7500
1:10000
1:10000
1:10000
1:7500
1:7500

Подовжена дистанція
Початок орієнтування знаходиться в 15 м від лінії старту. З останнього КП до
фінішу 90 м. Для вікової групи Ч21Е передбачений відео-КП в 200 м від фінішу. На
дистанції застосовується розсіювання по типу метелика або коробочки для вікових
груп Ч/Ж21Е, 20, 18.
Вікові групи
M21E
M18, 20
M16
M14
M12
W21E
W18, 20
W16
W14
W12
M21A
W21A

Довжина, км
14,0
10,1
5,6
3,4
2,5
9,6
8,1
4,4
3,4
2,1
8,1
7,6

Кількість КП
33
21
12
11
10
22
18
11
11
9
13
12

Набір висоти, м
370
330
110
90
55
290
230
115
65
45
235
230

Пункти харчування
4
2
1
2
2
1
1
1

Спринт
Початок орієнтування знаходиться в 10 м від лінії старту. З останнього КП до
фінішу 250 м.
Вікові групи
M21E
M18,20
M16
M14
M12
W21E
W18,20
W16
W14
W12
M21A
W21A

Довжина, м
3,3
2,9
2,4
2,0
1,8
2,7
2,3
1,9
1,7
1,3
2,9
2,4

Кількість КП
14
17
14
11
11
15
14
11
11
8
17
14

Набір висоти, м
55
50
50
40
25
45
45
35
25
20
40
35

За попереднім рішенням контролера змагань, дистанції Ч/Ж-21Е усі чотири дні
відповідають класу МСУ.
Контрольний час усі дні згідно Правил змагань зі спортивного орієнтування.

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 в період з 27.04 по 07.05.2019
заплановано проведення навчально-тренувального збору для всіх бажаючих. З питань
даного збору звертатися до Івана Андрусяка (тел.+380671963304 або +380990405476,
e-mail: ivanandrusiak1@gmail.com).

Заборонені райони
Схема заборонених районів див. нижче. Учасники мають право перебувати в
забудованій частині заборонених районів без спортивної картосхеми. За три години до
початку змагань учасникам дозволяється перебувати лише на арені, включно зі
шляхом підходу та місцем для паркування. Тренування з будь-якою картосхемою і
тестування варіантів руху на забороненій місцевості та по вулицях заборонених
районів не допускається.

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/
Проїзд до туристично-розважального комплексу “Аква-Плюс” (центр змагань) можливий
автобусами
приміського
сполучення
з
зупинки
на
вул.
Сторожинецькій
м. Чернівці (GPS: 48.2793432 25.9307486). Відправлення з 06.00 до 18-00 – кожні 15 -20 хвилин. В
дорозі 15-20 хв. Орієнтовна вартість проїзду 15-20 грн. Крім того, учасники матимуть можливість під
час реєстрації замовити та оплатити послугу пасажирських перевезень з м. Чернівці до місця
проведення змагань та назад (за спеціальним маршрутом). Орієнтовна вартість 50 грн. з особи за
день змагань.

Розміщення
Варіанти розміщення:
1) Польовий табір в центрі змагань – на території туристично-розважального комплексу “АкваПлюс” (надвірний туалет, водопостачання, електроенергія). Приготування їжі на території центру у
спеціально відведеному місці (розведення вогнищ заборонено!). Вартість 100 грн. з особи за всі дні
змагань. Попередню кількість на розміщення в польовому таборі слід замовляти до 05.05.2019 на
електронну адресу : volodymyrlipka9@gmail.com. Оплата під час реєстрації.
У час проведення змагань найбільш імовірна температура повітря вдень 15-25О
і
О
О
О
8-16 в ночі з короткочасними дощами, менш ймовірно - дощі при температурі 8-16 вдень і 3-10 в
ночі.
2) Готель на території туристично-розважального комплексу «Аква-Плюс» **** https://akvaplus.com/ , ціна від 200 грн. з особи за добу (50 місць).
3) Хостел «COIN» **** м. Чернівці, вул. Головна, 119 https://coin-hostel.com/, ціна від 100 грн.
з особи за добу (77 місць). NEW
4)
Бронювання
місця
проживання
за
допомогою
рекомендованих
ресурсів:https://www.booking.com/ ; https://hotels24.ua/; http://www.doroga.ua/hotels/;
https://www.airbnb.com/; https://www.lun.ua/ або за телефоном:
Назва

Адреса

Готель «Буковина»
****
Готель «Київ»
***
Готель «Турист»
***
Хостел «У Поттера»
***
Хостел «Like»
***
Готель «Колиба друзі
мої» ***
Готель «Тріумф»
****

Чернівці,
Головна, 141
Чернівці,
Головна, 46
Чернівці, Героїв
Майдану, 184
Чернівці, Героїв
Майдану, 54
Чернівці, провулок
Український, 12
Сторожинець,
Чернівецька, 80А
Сторожинець,
Грушевського, 1

інтернет-

Мін. варт. з
особи, грн.
550 (зі
сніданком)

Кількість
місць

03725 22483

225

100

050 7397774

205

100

095 2855508

120

40

099 6478883

160

30

067 3732491

100

40

050 0197773

125

22

Телефон
099 2585625

300

Готель «Люкс»
***
Гуртожиток
транспортного коледжу
Гуртожиток ліцею
залізничного транспорту

Сторожинець,
Б.Хмельницького, 161А
Чернівці,
Й.Главки, 4Б
Чернівці,
Білоруська, 27А

096 1170999

100

8

099 7290146

80

20

095 5167686

80

120

По варіантам 2-4 учасники замовляють розміщення самостійно.

Спонсори та партнери

