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ВІДКРИТІ ОСОБИСТО-КОМАНДНІ ЗМАГАННЯ 

ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ  

IV МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ СЕРЕД РЕГІОНІВ 

17-18.11.2018, м. Полтава, Полтавська обл. 
 

                Бюлетень №3 
                    (деякі зміни, додаткова інформація)  

  

Організатори:                         Управління у справах, сім’ї, молоді та спорту Полтавської міської ради; 

                                                   ВП ГО «ФСОУ» у Полтавській області; 

Партнери:                                Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

                                                   Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА; 

Склад ГСК: 
Головний суддя                        - Машинський Сергій (м.Полтава)      I кат., 099-22-77-131 

Служба дистанції:                  - Пальоха Андрій, Федотенков Володимир 

Місце проведення:                 - Полтавський р-н 

Сторінка змагань:                  www.zabig.top 

Онлайн-заявка:                       сторінка заявки 

 

Програма змагань: 
16 листопада, п’ятниця . Заїзд учасників 

17 листопада, субота. Заїзд учасників 

9:00 – 12:00 – робота мандатної комісії, арена подовженої дистанції; 

12:10 – відкриття змагань, інформація організаторів; 

12:30 – початок змагань на подовженій дистанції (с.Безручки); 

18 листопада, неділя. 

10:00 – 11:00 - мандатна комісія (для учасників 2го дня); 

11:30 – нагородження переможців та призерів 1го дня, лотерея; 

12:00 – старт змагань на середній дистанції (с.Копили); 

15:00 - нагородження переможців та призерів змагань, нагородження команд, закриття змагань, 

арена фінішу; 

Роз’їзд учасників. 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
У змаганнях беруть участь спортсмени Полтавської області та інших регіонів України, 

областей, міст, районів, ДЮСШ, клубів, позашкільних закладів, спортсмени інших країн змагаються 

на загальних підставах. 

Вікові групи участі: Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21Е, Ж21А, Ж35, Ж45, Ж55, Ж65, Ж75 ,Ч10, 

Ч12, Ч14, Ч16, Ч18, Ч21Е, Ч21А, Ч35, Ч45, Ч55, Ч65, Ч75, ЧЖПК. 
 

ОБМЕЖЕННЯ 
Допуск учасників у групи, що не відповідають їх віку та статі – згідно п. I-9.1.7 чинних Правил 

змагань (далі – Правила) зі спортивного орієнтування (редакція ФСОУ від 2016 року). ГСК залишає 

за собою право об’єднати групи при кількості учасників менше 5-х. Визначення об’єднаної  групи – 

згідно п. I-9.1.11 чинних Правил. 
 

СИСТЕМА ВІДМІТКИ 
Застосовується система електронної відмітки Sport-Time. Увага! На кожному КП буде розміщений 

компостер, у випадку коли електронна станція з чіпом не спрацювали, потрібно зробити відмітку 

компостером у клітинку на карті, інакше учасник буде дискваліфікований. Електронні чіпи 

надаються в оренду безкоштовно. Учасники що мають власні (не вище 9 версії) чіпи (ST\SI) вносять 

їх номер у форму он-лайн заявки. Учасники несуть матеріальну відповідальність у випадку втрати 

чипу у сумі, еквівалентної 15 Євро. 

http://www.zabig.top/
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1430
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ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ 
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок благодійних рекомендованих стартових 

внесків та спонсорських коштів. 

Рекомендований стартовий внесок за 2 дні змагань становить:   

50 грн. – групи ЧЖ 10, 12, 14, 65, 75; (25 грн. за старт) 

100 грн. – групи ЧЖ 16, 18, 45, 55, ПК ( 50 грн. за старт) 

150 грн. – групи ЧЖ 21А, 21Е, 35; (75 грн. 1 старт) 

У випадку неявки учасника, що був заявлений, він зобов’язаний відшкодувати організаційні 

витрати у розмірі 50% від стартового внеску на ті дні, на які він був заявлений. 

Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів-представників (страхування спортсменів, 

проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати) – 

за рахунок організацій, що відряджають.  Внесок сплачується на місці старту. 

 

ЗАЯВКИ 
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 18:00 12 листопада 2018 року через систему 

онлайн-заявки на сайті. При цьому власникам чіпів необхідно вказати номера своїх чіпів.  
Іменні заявки, завірені відповідною медичною установою або спортивним диспансером, паспорт 

або свідоцтво про народження, кваліфікаційна книжка спортсмена, подаються безпосередньо 

до мандатної комісії. Без медичного допуску, учасники до змагань не допускаються! 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
Особисті результати: 

Результати учасника в одноетапних змаганнях у групі визначаються за меншим часом проходження 

дистанції від моменту старту до фінішу. 

Якщо двоє або більше учасників мають однакові результати, вони посідають однакові місця, 

одержують однакові титули, призи та грамоти. В протоколі результатів учасник з меншим нагрудним 

номером наводиться першим. Місця, що посіли інші учасники, не змінюються, тобто після 

учасників, що показали однаковий результат, залишається стільки незайнятих місць, скільки 

учасників мають однаковий результат мінус одиниця. 

Командні (регіональні)результати: під регіоном маємо на увазі – клуб, область, місто, район, 

ДЮСШ, інший заклад, як вирішить подати у заявку себе команда, кількість учасників від команди не 

обмежена, кількість команд необмежена, у залік йдуть 10 кращих результатів, очки нараховуються у 

кожній групі по таблиці 16.1 (тільки ЧЖ21Е), інші групи табл.16.2 

За кожен день змагань призери та переможці отримують дипломи відповідних ступенів, за 

підсумком двох стартів переможці та призери отримують медалі та призи. За нагрудними номерами 

будуть розіграні призи. 

 

РОЗМІЩЕННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ 
Команди-учасники та спортсмени розміщуються самостійно. Є можливість замовити місця у 

ПОЦТКУМ (кількість місць обмежена близько 26, приміщення тепле, гаряча вода, душ відсутній, 

поруч АТБ), контактна особа Юлія Миколаївна (0503040211). Хостели м.Полтава – тут. 

 

ТРАНСПОРТ 
До всіх арен змагань можна дістатись рейсовими маршрутами м. Полтава, розклад руху та назви 

маршрутів наведені в описі арен кожного дня змагань. Також можна дістатись власним 

автотранспортом, слід дивитись місця розташування стартів на сайті у розділі «Арени стартів».  

 

ПУНКТИ ПІДЖИВЛЕННЯ 
На всі дні змагань на фініші передбачена питна вода, за можливості гарячий чай та печиво на 

фініші. 

 

https://www.booking.com/hostels/city/ua/poltava.ru.html?aid=375030;label=poltava-ZRKR0w%2AGCYXhRQRzQckvBAS139096408020%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-20820538815%3Alp1012863%3Ali%3Adec%3Adm;sid=88a1f8a15ac2a71467226e070d9fec38;keep_landing=1&gclid=Cj0KCQiA-qDTBRD-ARIsAJ_10yKKDTzI5sI-XlXGZTqJnjsgJdnVQUy8nED9yZYl6YWdPYGzwkdJcfUaAqUwEALw_wcB&
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ПРОЦЕДУРА ФІНІШУ 
Учасники повинні рухатися розміченим коридором від останнього КП до фінішу. На лінії фінішу 

встановлюються SТ-станції. Час фінішу учасник фіксує самостійно відміткою чіпом в фінішній 

станції. Після відмітки на фініші учасник проходить через фінішну зону, в якій: 

- проходить процедуру зчитування чіпу; 

- отримує спліт з результатом; 

- здає власну карту в пакет з назвою команди (території).  

Після закриття старту представники команд зможуть забрати карти, а учасники, що фінішують, вже 

не здають їх. 

 

КАРТИ ТА МІСЦЕВІСТЬ, ПАРАМЕТРИ 

День 1 – (Сб., 17.11, старт 12:30) 
Подовжена дистанція – с.Безручки (Полтавський р-н), масштаб 1:7500, перетин 2.5 м., УЗ ISOM 

2017. Автор – В.Бортник , 2017 рік. Оновлення – С.Машинський, 2018 рік.  

Місцевість - хвойний ліс із невеликими вирубкам, переважає мікрорельєф, місцями зустрічається 

невеликий підлісок, мережа доріг розвинена помірно, грунт пісчаний. Бажана форма одягу – закрита, 

взуття – шиповане. Карти надруковані на струменевому принтері на папері формату А4+ та вкладені 

у файли із клейкими зіпами. Легенди на карті та окремою 

Аварійний азимут – Захід – залізниця. Стартовий інтервал 2-3 хв. 

Як дістатись – електричкою з Південного вокзалу о 8:30, виходити на пл.Клюшники або 

пл..Безручки (назад електричка о 17:40), маршруткою з АС2 Полтава по вул.Шевченка (о 9:30), 

довідки за тел.0532274410), власним авто (схема на сайті) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Параметри дистанцій – КЧ = 2 год 30 хв. 
Група Довжина, м. КП 
Ч21Е 9200 29 

Ч18 – Ч21А – Ч35 – Ж21Е 7400 22 
Ж18 – Ж21А – Ж35 6300 21 

Ч12 – Ж12 2300 10 
Ч14 – Ж14 4100 17 

Ч16 – Ж16 – Ч45 – Ж45 6200 23 
Ч55 – Ч65 – Ж55 – Ж65 5200 21 

Ч75 – Ж75 - ПК 4000 18 
ЧЖ10 1600 9 
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День 2 – (Нд. 18.11, старт 12:00) 

 
Середня дистанція – с.Копили  (Полтавський р-н) масштаб 1:7500 м. , перетин 2.5 м., УЗ ISOM 

спринт 2016. Автор – В.Бортник.   

Місцевість – сосновий лі з мікрорельєфом, сітка доріг розвинена добре, молодняк. Бажана форма 

одягу – закрита, взуття – шиповане. Карти надруковані на струменевому принтері на папері формату 

А4+, вкладені у файли. 
Аварійний азимут – північ – автотраса Київ-Харків. 

Як дістатись – електричкою з Південного вокзалу о 8:30 (виходити на пл.Терешки, далі 3 км до старту), та о 

8:15 (виходити на пл.Копили), далі 2 км до старту, автобусом о 10:00 з критого ринку по 

вул.Шевченка, що прямує до с.Верхоли (посадка біля Ельдорадо), виходити біля ресторану 

«Мухомор». Власним авто - старт біля траси Київ-Харків, схема на сайті. 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

Параметри дистанцій. КЧ = 2 год. 
 

Група Довжина, м. КП 

Ч21Е  6700 28 

Ч18 – Ч21А – Ч35 – Ж21Е 6000 25 

Ж18 – Ж21А – Ж35 5500 24 

Ч12 – Ж12  1800 9 

Ч14 – Ж14  3500 16 

Ч16 – Ж16 – Ч45 – Ж45 5100 21 

Ч55 – Ч65 – Ж55 – Ж65 4300 21 

Ч75 – Ж75 - ПК 3100 15 

ЧЖ10 1100 7 

 


