
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

17  18  

 

 

 



 

o Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської 
міської ради 

o Відокремлений підрозділ ГО «ФСОУ» у Полтавській 
області 

Головний суддя: Сергій Машинський (м.Полтава, 1 кат.) 

Планування дистанцій: Павло Ушкварок (1 кат.) 

Електронна пошта: sergofsport@gmail.com 

Сайт змагань: www.zabig.top, www.orienteering.dp.ua 

Сторінка Фейсбук:  

 

 

Термін проведення: 17 – 18 листопада 2018 року, (Сб. та 

Нд.) 

Місце проведення: м.Полтава, Полтавський район 

16 
листопада 

15:00 – 21:00 - заїзд учасників 

17 
листопада 

 

9:00 – 11:30 
11:30 
12:00 

 

16:00 

 

- робота мандатної комісії; 
- відкриття змагань, інформація; 
- старт учасників на подовженій 

дистанції; 

- закриття фінішу. 

18 
листопада 

10:00 
 

13:00 
14:00 

 

- старт учасників на середній 
дистанції; 

- закриття фінішу; 
- нагородження учасників, 

закриття змагань, роз’їзд. 

 

 

 

 

 

mailto:sergofsport@gmail.com
http://www.zabig.top/
http://www.orienteering.dp.ua/


 

M – чоловіки 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65, 75 

W – жінки  12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65, 75 
*При малій кількості учасників у групі (менше 5) організатори мають 

право об’єднати суміжні групи згідно чинних Правил зі спортивного 

орієнтування. 

Учасники заявляються на сайті змагань через форму 

онлайн-заявки. 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які 

вчасно надіслали попередню заявку до 14.11 (21:00) 

 

Результати кожного дня змагань визначаються за меншим часом 

проходження дистанції. Результати 2-х днів змагань 

визначаються за найбільшою сумою очок учасника. 

Очки нараховуються згідно таблиці: 

Місце 1 2 3 4  N 

Очки N N-1 N-2 N-3 … 1 

*де N – число учасників, які подолали дистанцію у групі 

Результат учасника, що не закінчив одну або більше дистанцій, 

чи був дискваліфікований, розміщується у фінальному протоколі 

нижче всіх учасників, які закінчили усі дистанції. 

 

 

На змаганнях буде використовуватися електронна відмітка 

SportTime. Можливе використання особистих чипів SportTime ST-

50 та  чіпи Sport Ident 8 та 9. Інші чіпи працювати не будуть. 

Учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн заявки. Учасників, 

що не мають особистих чипів, можуть взяти їх в оренду – 10 грн 

за весь період змагань. Представники отримують орендні чіпи 

під час проходження мандатної комісії. Тренери, представники 

команд здають їх особисто в останній день змагань. Всі учасники 

несуть матеріальну відповідальність за чіп. У разі втрати та 

поломку чіпа учасник компенсує його вартість у розмірі 300 грн. 

 

 

 



 

 

За кожен день змагань переможці та призери (1-3 місця) у 

своїх групах отримують дипломи відповідних ступенів. 

За сумою балів двох стартів – переможці та призери отримують 

грамоти, медалі та призи.  

За нагрудним номером учасника буде проведена лотерея із 

призами. 

Спортсмени, які не з’являться на церемонію 

нагородження, нагороджені не будуть! 

 

 

Стартовий номер видається один на два дні змагань. Номер має 

бути закріплений спереду на спортивній формі на рівні грудей на 

4 булавки. Підгортати, чи складати номер заборонено. Булавки 

можна отримати зі стартовим номером. 

 

 

Учасники повинні рухатися розміченим коридором з останнього 
КП до фінішу. На лінії фінішу учасник сам фіксує час 
проходження дистанції відміткою чіпому фінішній SТ-станції. 
Після відмітки на фініші учасник проходить через фінішну зону, в 

якій: 
- проходить процедуру зчитування чипа; 
- отримує спліти; 
- тимчасово, до закриття старту здає карту суддям; 
- при бажанні отримує питну воду. 
Учасник, що зійшов з дистанції, повинен з’явитися на фініш та 
повідомити по це суддів. Після закриття старту, учасники 

отримують власні карти за пред’явлення стартового номеру. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Витрати, пов'язані з орендою чипів, оплатою благодійних 
стартових внесків, проїздом до місця змагань та зворотно, 

розміщенням і харчуванням спортсменів та команд, покриваються 
за рахунок організацій, які відряджають. 

Стартовий внесок є добровільною компенсацією витрат на 
організацію змагань: друк та підготовка карт, оплата послуг 
фотографа, мед.персоналу, суддівської бригади, придбання 
канцелярських товарів, часткова оренда обладнання та інші 
витрати, виготовлення медалей, придбання призів. 

Група  

Всі дні За день 

12, 14, 16 60 30 

55, 65, 75 80 40 

18, 21, 35, 45 120 60 

 Оплата на місці старту 

 
 

Подовжена дистанція – 17 листопада, сб. 

Місцевість представляє собою в основному чистий сосновий 
ліс з дрібними формами мікрорельєфу, є незначні вирубки та 
місцями гущавина, болота відсутні, сітка доріг розвинена 
добре, грунт пісчаний. 

Середня дистанція – 18 листопада, нд. 

Місцевість представляє собою хвойний ліс, є молодняк сосни, 
вирубки, дрібний мікрорельєф. 

 

 

 

 



Приклади карт, фото місцевостей та додаткова інофрмація у 
бюлетені №2 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

Чекайте наступну інформацію у бюлетені №2. 

 

 

 

 

 


