
Командний чемпіонат України серед юнаків 

(бігом, ІV ранг) зі спортивного орієнтування 

Чемпіонат України серед школярів 

зі спортивного орієнтування 

 
Бюлетень 1 

Організатори: Міністерство молоді та спорту України 

Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України 

Федерація спортивного орієнтування України  

Управління молоді та спорту Харківської облдержадміністрації 

Відокремлений підрозділ Федерація спортивного орієнтування України  

в Харківській області 

Комунальний навчальний заклад «Центр позашкільної освіти» Малинівської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області 

Головний суддя: Наточій Михайло (м. Харків) ІК (066) 179 27 99 

Головний секретар: Наточій Сергій (м.Харків) ІІК (066) 011 59 67 

Термін проведення: 16 -23 липня 2018 року 

Місце проведення: смт Малинівка Чугуївського району Харківської 

області. 

Центр змагань: Наметовий табір поблизу смт Малинівка.  
Програма змагань: 

16 липня. Понеділок. Заїзд учасників.  

12:00-20:00 Мандатна комісія (Центр змагань). 

з 13:00 Модельні змагання (полігон, Центр змагань). 

20:00 Нарада представників. 

17 липня. Вівторок. 

 11:00 Модельні змагання за вибором, старт загальний по групам. 

16:00 Технічні тренування 

18 липня. Середа. 

11:00 Змагання у заданому напрямку на коротких дистанціях. 

17:00-18:30 Технічні тренування 

19:00 Церемонія відкриття змагань та нагородження переможців (Центр 

змагань). 

19 липня. Четвер. 



11:00 Модельні змагання у заданому напрямку. 

16:00 Технічні тренування 

20 липня. П’ятниця. 

11:00 Змагання у заданому напрямку на довгих дистанціях. 

17:00-18:30 Технічні тренування 

19:00 Нагородження переможців на довгих дистанціях. 

21 липня. Субота. 

11:00 Модельні змагання у заданому напрямку. 

15:00 Технічні тренування 

22липня. Неділя. 

10:00 Змагання у заданому напрямку на середніх дистанціях. 

15:00 Технічні тренування 

16:00 Церемонія нагородження переможців та закриття змагань (Центр 

змагань). 

23 липня. Понеділок. Роз’їзд команд. 

 

Учасники змагань: До участі у змаганнях допускаються збірні 

команди області та спортсмени ДЮСШ та позашкiльних навчальних 

закладiв. 

Групи учасників змагань: В індивідуальних змаганнях: Ч/Ж 12, 13, 14, 

15, 16, 18, ЧЖ-OPEN (особи   віком старші за 18 років) 

Склад команди: до16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник. 

Кількість команд від території не обмежена. 

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): без обмежень. 

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті 

та Кубку України поза конкурсом. 

Змагання – командні та особисто-командні. 

Визначення результатів: місце спортсмена у кожній віковій групі 

визначається за меншим часом проходження дистанції. Місце команди у 

командному чемпіонаті України визначається за більшою сумою балів до 12 

кращих особистих результатів у всіх вікових групах у кожному 

індивідуальному виді (крім ЧЖ-OPEN) .  

Очки нараховуються відповідно Додатку 16 Правил. 

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану 

попередню заявку (компенсаційний внесок No1, No2 Фінансово-майнового 

регламенту ФСО України). 

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.  

Система відмітки: на змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sport 

Time. Учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн заявки АБО сплачують 

оренду чипів у розмірі 30 грн. за всі дні змагань. Представники отримують 

орендні чіпи під час проходження мандатної комісії. Тренери, представники 

команд здають їх особисто в останній день змагань. 

Розміщення та транспорт: 



Наметовий табір в центрі змагань на галявині уздовж лісу, до джерела з 

питною водою – 800 м, до річки 200 м. Приготування їжі самостійно на 

багатті або на газових пальниках в спеціально відведених місцях.  

До магазину в селищі Малинівка – 2,5км. 

Вартість проживання в польовому таборі відсутня. 

Під’їзд до польового табору можливий лише на легковому транспорті, 

автобуси можна залишити на території Малинівської школи в 2 км від 

табору. 

Транспортне обслуговування під час змагань: До всіх фінішних арен 

можна дійти пішки (0,5 – 2 км). 

В 2 км від табору знаходиться залізнична платформа Малинівка 

(Граківський напрямок). Розклад електропоїздів з Харкова (ст. Лосево (метро 

Тракторний завод) та Лосево-2 (метро Індустріальна): 01:00, 06:50, 09:05, 

10:50(по вихідним дням), 14:45, 15:50, 17:30, 18:50, 21:00; назад з Малинівки: 

04:50, 06:00, 09:05, 11:10, 13:05 (по вихідним дням), 15:10, 16:55, 18:05, 21:00, 

23:00. Час в дорозі 55-70 хвилин, вартість 6,15 грн. 

Розклад автобусів Харків (м. Індустріальна) – Малинівка: 07:35, 08:30, 

09:30, 12:00, 13:10,15:00, 16:00, 17:30, 19:00, 20:00. Назад: 05:45, 06:30, 07:30, 

08:30, 09:30, 10:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30. Час в дорозі 45-50 

хвилин, вартість 16 грн. Від кінцевої зупинки до табору 2,5 км. 

Польовий табір знаходиться в 5 км від залізничної станції Чугуїв. 

Фінансування: 

Витрати, що пов’язані з участю у змагання і відрядженням команд та 

окремих спортсменів (проїзд в обох напрямках, проїзд до місця змагань, 

добові в дорозі, харчування, житло, спорткарти), за рахунок організацій, що 

відряджають. Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок 

державного фінансування та коштів залучених ФСОУ(подробиці в бюлетені 

No2). 

Заборонені райони: 

Лісові масиви поблизу с. Малинівка Чугуївського району Харківської 

області. 

Карти: надруковані на лазерному принтері не герметизовані для 

модельних змагань та тренувань. 

Місцевість змагань: на довгій та середній дистанції - сосновий бір 

легкої та середньої прохідності на террасі Сіверського Дінця, мікрорельєф, 

сітка доріг, стежок та просік розвинена добре. На короткій - Болотиста 

заплава р. Сіверського Дінця, прохідність від легкої до важкої, багато 

відкритих та напіввідкритих просторів. 

Рекомендована форма екіпіровки:  закритий тип одягу. 

Параметри дистанцій у бюлетені No2. 

Схеми та координати у бюлетені No2. 

Зразки карт у бюлетені No2.  
 


