«МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ
СЕРЕД КЛУБІВ 2020»
(26-27 вересня 2020р.)

БЮЛЕТЕНЬ №1

ОРГАНІЗАТОРИ
ГО «ЛУЦЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ»

ЗА СПРИЯННЯ
Департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради
Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання,
туризму і краєзнавства учнівської молоді Волинської обласної ради
Відокремленого підрозділу ФСОУ у Волинській області
Боратинської ОТГ
Спортивного клубу «Лучеськ»

Директор змагань
Головний суддя
Головний секретар
Заст.головного судді
по дистанціям
Інспектор змагань

Карпюк Ігор Ігорович
Мальчик Ігор Михайлович
суддя І кат.
Волинець Ярослав Юрійович
суддя ІІ кат.
Мальчик Олександр Михайлович суддя ІІ кат.

(099) 776-01-36
(066) 373-12-23
(066) 429-59-30
(099) 451-55-11

Гнатюк Віталій Дмитрович

(099) 320-80-85

суддя І кат.

Ел. пошта: lfso_team@ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/volyn.orienteering/
Instagram: lutsk_orienteering

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Термін проведення: 25-28 вересня 2020р.
Місце проведення: м.Луцьк Волинської обл.
Центр змагань:
Волинський обласний центр національно-патріотичного
виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді (м.Луцьк, вул.Коперника, 12)
25.09.2020р.

14:00 - 18:00

Заїзд учасників
Робота мандатної комісії

Центр змагань

09:00 - 12:00
13:00
16:30

Робота мандатної комісії (арена змагань)
Старт першого дня змагань "Естафета "
Орієнтовний фініш всіх учасників

Арена змагань

26.09.2020р.

Старт другого дня змагань "Середня"
Орієнтовний фініш всіх учасників
Нагородження переможців та закриття
змагань

Арена змагань

27.09.2020р.

9:30
12:00
13:00

28.09.2020р.

Від'їзд учасників

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Змагання є особисто-командними. Склад однієї команди від клубу - 18 осіб.
Кількість команд від одного клубу: без обмежень.
За наявності від одного клубу кількох команд - до назви команди додається
№ 1,2,3 і т.д.
І день: 6-ти етапна естафета
Склад: 3 (Три) естафетні команди.
Кількість учасників естафетної команди: 6 осіб, з них мінімум 1 особа жіночої
статі.
До участі в змаганнях допускаються неповні естафетні команди.

ІІ день: особисті змагання в заданому напрямку

Ч
Ж

10

12

14

16

18

21Е

35

45

55

65

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): без обмежень.
У випадку заявки в одну групу малої кількості спортсменів (менше 5 учасників),
організатори залишають за собою право об’єднати вікові групи.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку SportIdent. Протягом всіх
днів змагань БУДЕ ПРАЦЮВАТИ безконтактна відмітка AIR+.
За умови наявності власного чипу, учасники вносять його № в реєстраційну
форму он-лайн заявки.
Спортсмен та представник команди несуть матеріальну відповідальність в разі
втрати чипу в розмірі 1200 грн./звичайний чип, 2000 грн./чип AIR+.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Результати кожного дня змагань визначаються за меншим часом проходження
дистанції.

Бали естафетної команди (Бк) за день змагань розраховуються за
наступною формулою:
Ткп
Бк = 6000 . (
)
Тк

де, Тк - час команди на дистанції,
Ткп - час команди переможців.

Результат команди, яка не закінчила дистанцію, чи була дискваліфікована,
розміщується у фінальному протоколі нижче всіх команд та балів не приносить.

Бали учасника (Б) за особистий день змагань розраховуються за
наступною формулою:
Тп
Б = 1000 . (
)
Ту

де, Ту - час учасника на дистанції,
Тп - час переможця

Результат учасника, що не закінчив дистанцію, чи був дискваліфікований,
розміщується у фінальному протоколі нижче всіх учасників та балів не приносить.
Неповні естафетні команди балів до клубного заліку не приносять.
До клубного заліку входять результати 3-х естафетних команд в перший день, та
результати 18-ти особистих результатів в другий день.

ФІНАНСУВАННЯ
Витрати на участь команд та окремих спортсменів (проїзд до місця змагань та
зворотно, розміщення, харчування тощо), покриваються за рахунок організацій, що
відряджають. Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок
організаторів та стартових внесків.
Вікова група

Ч,Ж - 10, 12
Ч,Ж - 14, 16, 55, 65
Ч,Ж - 18, 21Е, 35, 45

за умови сплати до
15.08.20р.

за умови сплати до
07.09.20р.

за 1 день
змагань

за 2 дні
змагань

за 1 день
змагань

за 2 дні
змагань

30 грн.
130 грн.
150 грн.

60 грн.
260 грн.
300 грн.

30 грн.
160 грн.
180 грн.

60 грн.
320 грн.
360 грн.

за умови сплати до

*

21.09.20р.;
за 1 день
за 2 дні
змагань
змагань

45 грн.
180 грн.
200 грн.

90 грн.
360 грн.
400 грн.

Діє клубна знижка -20% при умові сплати одним платежем за 18 чол. і більше
(від суми на дату оплати)

*

У випадку відміни змагань організатор гарантує повернення коштів у повному
обсязі (за винятком банківської комісії).

Вартість оренди чіпів:
Вікова група

Оренда чіпа за 1 день змагань
звичайний

чіп AIR +

Ч,Ж - 10, 12

10 грн.

-

Ч,Ж - 14, 16, 55, 65

20 грн.

40 грн.

Ч,Ж - 18, 21Е, 35, 45

30 грн.

60 грн.

Оплата стартових внесків та оренда чипів здійснюється безготівково за
наступними реквізитами:
отримувач: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛУЦЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО
ОРІЄНТУВАННЯ»
код отримач: 21747619
банк отримувача: АТ «КРЕДОБАНК»
рахунок: UA493253650000000260090016151
призначення платежу: безповоротна фінансова допомога на здійснення
статутної діяльності ГО «ЛФСО».
!!! Після оплати необхідно надіслати повідомлення (SMS, Viber) на номер
(050) 438-31-86 (даний номер тільки для надсилання інформації по сплаті) або на
e-mail: lfso_team@ukr.net
Приклад повідомлення: ОмельченкоЮрій/Ч45/старт+чіп/400+60/01.08.2020/14:01

ЗАЯВКИ
Попередні іменні заявки на участь у змаганнях приймаються в он-лайн формі за
посиланням: http://orientsumy.com.ua до 10:00 години 22.09.2020р.
УВАГА! Заявка на естафету заповнюється окремо. ОБОВЯЗКОВО заповнити поле
«ЕТАПИ» для КОМАНДИ #1, КОМАНДИ #2, КОМАНДИ #3.
Оригінали іменних заявок з відміткою про медичний допуск до змагань
подаються при проходженні мандатної комісії.
Учасники без попередньої он-лайн заявки до участі в змаганнях не
допускаються!

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Команди переможці та призери в 6-ти етапній естафеті будуть
нагороджуватися дипломами, медалями, призами від спонсорів.
Переможці та призери в особистому заліку будуть нагороджуватися
дипломами, медалями, призами від спонсорів.
Переможці та призери у клубному заліку будуть нагороджуватися за сумою
балів двох днів змагань:

Перехідний кубок, дипломи та медалі

1 місце
2 місце
3 місце

Грошовий приз: 15 000 гривень
Призи від спонсорів
Дипломи та медалі
Грошовий приз: 10 000 гривень
Призи від спонсорів
Дипломи та медалі
Грошовий приз: 5 000 гривень
Призи від спонсорів

КАРТИ
Естафетна дистанція – 26 вересня 2020р.
Урочище Воротнів. Автор: Мальчик Ігор.
Масштаб 1:7 500/1:10 000, перетин: 2,5 м. Кореговано в 2020р.
Середня дистанція – 27 вересня 2020р.
Урочище Баїв. Автор: Мальчик Ігор.
Масштаб 1:10 000, перетин: 2,5 м. Карта 2020р., використовується вперше !!!

ЗАБОРОНЕННІ РАЙОНИ ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ
Райони , заборонені для відвідування з метою тренувань, можна переглянути
за посиланням на карті Google Maps. Заборона діє по 28.09.2020 року.

ТРАНСПОРТ
До арен змагань можна буде дістатись власним або маршрутним
транспортом. Групове транспортне обслуговування можливе тільки за попереднім
замовленням.

РОЗМІЩЕННЯ
Назва
Готель
«Світязь»

Адреса
м.Луцьк, вул.
Набережна, 4

Конт.телефон
(066) 172-07-91

Вартість
Всього 100 місць
від 200 грн./місце

!!! Знижка 30% для учасників МЗ
Хостел
«Затишок»

м.Луцьк, вул.
Домни Гордіюк,
45/73

(099) 400-81-03
(066) 779-97-90
(власник)

В наявності 16 місць + 2 додаткових місця
2 х 6-місний - 120 грн./місце
4-місний - 130 грн./місце
При замовленні всіх 18 місць ціна по 110
грн./місце
Три санвузли

Хостел «ВТ
НУХТ»

м.Луцьк, вул.
Даньшина, 16

(099) 327-74-00

Наявність 29 місць, 2-3-4-місні кімнати
Ціна від 120 грн./місце (в даний час

проводяться ремонтні роботи, які по
плану повинні завершитися до
вересня)
Хостел «Lutsk
G84»

м.Луцьк, вул.
Гнідавська, 84

Хостел
м.Луцьк, вул.
«Парасолька» Червоного Хреста,
16а
Хостел
м.Луцьк, вул.
«Софа»
Богдана
Хмельницького, 27
Арт-хостел
м.Луцьк, вул.
«Адреналін» Карбишева, 1, на
території КРЦ
«Адреналін Сіті»
м.Луцьк, вул.
Готель
«Пауер Хаус» Зв’язківців, 1
Готель
«Кедем»
Готель «Ірен»

база «Юний
турист»,
ЦНПВТК
табір
«Сонячний»

(066) 947-03-05
(068) 412 4817

(067) 432-06-89
(095) 313-32-27

від 140 грн./місце
Всього 10 місць

(067) 510-15-04
(050) 944-23-24
(068) 059-02-59

від 160 грн./місце
(Всього 50 місць: 6-ти місний; 8-ми місний;
10-ти місний; 12-ти місний; 14-ти місний)

(095) 199-23-53

від 175 грн./місце
Всього 16 місць (всі номери 2-х місці:
економ, стандарт та напівлюкс)
від 225 грн./місце
Всього 62 місць: 2-х місні стандарт; 3 – 3-х
місні та 4-х місні напівлюкси)

м.Луцьк, с. Липини,
вул. Теремнівська
89 в
м.Луцьк, вул.
Дубнівська 99а

(0332) 71-39-41
(066) 089-98-99
(067) 888-35-55
(098) 132-52-52

с. Лище

(050) 978-11-61
Віталій
Заянчуковський
(050) 978-11-61
Віталій
Заянчуковський

с. Гаразджа

від 140 грн./місце
(Всього 26 місць: 1 – 8-ми місний; 2 – 6-ти
місних; 2 – 3-х місні)
від 140 грн./місце
(Всього 13 місць: 2 – 5-ти місних; 1 – 3-х
місний)

від 250 грн./місце
Всього 36 місць (наразі проводиться
реконструкція)
В наявності 18 місць
Ціна 55,00 грн./місце
Достатня наявність місць
Ціна 55 грн./місце

ТОРГІВЛЯ
Торгівля на аренах змагань дозволяється тільки за попередньої домовленості з
організаторами змагань та в спеціально відведених для цього місцях.
Конт.особа : Карпюк Ігор Ігорович (099) 776-01-36

