
                   
 

 

11 – 13 жовтня  2019 р.   с.Головач-Лукищино, Полтавський р-н, Полтавська обл. 

Бюлетень №3 
 

Організатори 

 

Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної 

адміністрації, ВП ГО ФСОУ у Полтавській області 

 

Склад  головної суддівської колегії 
 

Головний суддя Машинський Сергій м. Полтава, І кат., 

+380992277131 

Гол.секретар Горєлова Галина м.Дніпро, НК 

Заст. гол.судді по 

дистанціях 

Пальоха Андрій, 

Федотенков Володимир 

м. Полтава, II кат. 

м. Полтава, II кат. 

Інспектор змагань Михайло Наточій м. Харків, I кат., 

+380661792799 

Контролер ФСОУ Валерій Заєрко м. Дніпро, НК, 

+380675980632 

Жюрі Володимир Ліпка м. Чернівці, МК. 

 Мусулєга Дмитро м. Полтава, II кат. 

 Семенюта Сергій м. Лубни, I кат. 

 

 

 



 

Центр змагань 

Центр змагань – Полтавський обласний дитячо-оздоровчий центр “Маяк”, який 

розташований за адресою : вул.Соснова, 1, с.Головач, Полтавського р-ну, Полтавської 

області (GPS-координати). 

 

Програма змагань 

11 жовтня 2019,  П’ятниця 

12:00 - 21:00  - Приїзд,  розміщення учасників 

15:00 - 18:00  - Модельні змагання (полігон) 

12:00 - 19:00  - Робота мандатної комісії 

12 жовтня 2019,  Субота 

11:00 - Початок видачі карт 

11:30 - Чіпування та вхід у зону «старту» 

11:45 - Відкриття змагань 

12:00 - Старт змагань 

18:30 - Закриття фінішу 

13 жовтня 2019,  Неділя 

10:00 -  Нагородження переможців. Церемонія закриття змагань 

(за можливості нагородження може відбутися о 20:00 у суботу) 

 

Групи та учасники змагань 

Вікові групи: 

- Чемпіонат України – серед дорослих Ч/Ж/МІКС; серед юнаків – Ч/Ж/МІКС-18 

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, дорослі - не 

нижче ІІ 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.  

Даний етап Кубку входить до відбіркових змагань з рогейну на 2020 рік. 

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

Склад команди у Чемпіонаті України  (дорослі, молодь, юніори, юнаки): 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. 

 

https://goo.gl/maps/8iQuXJKwDtXZXZ9Q8


Визначення переможців 

        Визначення команд-переможців згідно діючих Правил спортивних змагань зі 

спортивного орієнтування (вид рогейн). 

 

Нагородження 

 

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

дипломами. 

 

Заявки 

Попередні іменні заявки слід подати до 06.10.2019 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 01.09.19 по 02.10.19 на картковий рахунок  ПриватБанку 5168 

7573 6296 5735, після сплати необхідно повідомити про оплату на e-mail чи повідомленням у Телеграм, 

Вайбер за номером +380992277131 

Спортсмени-громадяни інших країн сплачують заявочні внески під час реєстрації 

в центрі змагань. 

Українські спортсмени після 02.10.19 заявочний внесок сплачують під час 

реєстрації в центрі змагань з урахуванням оплати компенсаційного внеску №1 

відповідно до п.3.4.1 ФМР на 2019 рік. Представники команд, учасників, які заявились 

Внесок 
Пільговий 

(члени ФСОУ) 

Повний (решта 

учасників) 

Компенсаційний  

№ 1 № 2 

Ч/Ж 2003 - 2001 р.н. 90 120 90 45 

Ч/Ж 2000 - 1980 р.н.  120 150 120 60 

Ч/Ж 1950 - 1979 р. н.,  70 100 70 35 

Ч/Ж 1949 р.н. та старші 50 70 50 25 



на змагання та не приїхали сплачують компенсаційний внесок №2 згідно ФМР ФСОУ 

України. 

Учасники, які мають фінансову заборгованість за попередні змагання (що 

проводилися Федерацією спортивного орієнтування України), до змагань 

допускаються лише тільки після оплати заборгованості. 

 

Система відмітки, спорядження 

На змаганнях буде застосовуватися система електронної відмітки та 

хронометражу Sport Time. Чіпи (СТ50 – пам’ять відміток 50) надаються в оренду 

безкоштовно. Можливо використовувати власні чіпи ST-50, SI-8 та SI-9. Відсутність 

номеру чипу у заявці означає, що учасник погоджується на оренду (безкоштовну) чипу 

у організаторів. 

Учасник (представник команди) несе матеріальну відповідальність за втрату або 

пошкодження орендованого чипу у сумі 500 грн. 

Обов’язкове спорядження, наявність якого буде перевірятися суддями старту: 

- свисток; 

- мобільний телефон (один на команду, номер телефону має бути повідомлений 

організаторам під час проходження мандатної комісії); 

- аптечка (одна на команду, мінімум 50 мл. перекису водню, медичний бинт, 

еластичний бинт).  

- ліхтарик (за бажанням на команду) 

Наполегливо рекомендується закрита форма одягу (є колючі зарості чагарників). 

 

Місцевість змагань та карта(схема) 

 

Місцевість трьох типів: сосновий ліс з мікрорельєфом, напіввідкрита місцевість з 

незначними болотами, сільська місцевість (с.Головач та с.Лукіщино), пойма р.Ворскла 

з рослинністю середньої прохідності, дрібним рельєфом та болотами.  

Розвинена мережа лісових доріг. Рослинність переважно  хвойна і листяна (сосна, 

дуб). Вирубки та молоді посадки ускладнені для пересування.  

Ділянки з приватними  забудовами. (Рух по приватних володіннях заборонено). 

Тваринний  світ: косулі, кабани, лисиці, зайці.  

На змаганнях буде використовуватися ламінована надрукована офсетним 

способом спортивна карта (схема) розміром А3, загальною площею 20 кв.км. 

Місцевість відкрита на 20%.  

Кількість КП – 45 КП, (31-39 – 9 шт., 40-49  - 10 шт., 50-59 – 10 шт., 60-69 – 10 

шт., 70-74 – 5 шт., 86 – 1 шт.); вартість КП рахується по першій цифрі (31…39 – 3 

бали, 40…49 – 4 бали і т.д., 80 – 8 балів) загальна вартість (балів) – 220 б. 

Масштаб 1:15000, перетин рельєфу 2 м. 

Виконавці робіт по створенню спортивних схем: Василь Бортник, Сергій 

Машинський. Рік створення 2016-2019. Редагування серпень – вересень 2019 р.  

 

 



Буде зміна карт. 1-а карта має 35 КП (всього 170 балів), 2-а карта має 10 КП 

(всього 50 балів), на всіх картах КП абсолютно різні. Команда має право на зміну 

карти, якщо вона взяла на 1-ій карті не менше 33 КП. Кожен учасник команди отримує 

1 карту. 

У час проведення змагань найбільш очікувана температура повітря вдень 14-18
О 

 і  

9-11
О
 вночі. Схід сонця – 6:57, захід – 18:00. 

Харчування: на дистанції буде 3 пункти гідратації (вода), позначені на карті біля КП. 

 

Заборонені райони 

Схема заборонених районів див. нижче.   

 
 

Приклади карти 

         
 

 

 

 



 

Транспорт 

 

До місця змагань можна дістатись електричкою з Південного вокзалу: 

відправлення 9:00 (прибуття на пл.Головачанську 9:33), назад з платформи о 17:27, 

21:45, прибуття в Полтаву 18:00, 22:21 відповідно. Південний вокзал на мапі Полтави 

тут. 

Маршруткою з автостанції АС №2 (вул.Шевченка, 65 а, тел. (0532)60-85-68, (093)792-

25-70, режим роботи: 4:00-22:00) відправлення  7:10, 8:30, 9:40 з АС. Назад маршрутка 

з с.Головач 18-20, із с.Безручки о 19-00 

 

Розміщення 

 

Варіанти розміщення:                                                                                                       

1) Польовий табір в центрі змагань – на території  ПОДОЦ «Маяк» (надвірний 

туалет, водопостачання, електроенергія). Приготування їжі на території центру у 

спеціально відведеному місці, є місця для вогнищ. Можливе замовлення 

харчування. Розмыщення у власних наметах (20 грн./день/особа,  у наметах з 

ліжком та постіллю – 30 грн./день/особа). Замовлення харчування сніданок, 

вечеря по 25 грн., обід – 35 грн., Замовлення по тел. 0992277131,  замовлення 

харчування до 06.10.2019 

2) По фінішу учасників чекає гарачий чай, галушки. В таборі є гарячий душ. 

 

2) Квартири та хостели у м.Полтава – ціни 150-350 грн./доба 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=13TCQSrz4qYDAKWr1F1zb8DK2MwQCynzq&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13TCQSrz4qYDAKWr1F1zb8DK2MwQCynzq&usp=sharing

