Чемпіонат України
(дорослі, молодь, юніори та юнаки)
Кубок України
(1,2 етап) зі спортивного орієнтування
(рогейн, 3 години) (ІІІ-IV ранг)
Чемпіонат України серед ветеранів
зі спортивного орієнтування (рогейн, 3 години)
Бюлетень №2
ОРГАНІЗАТОРИ:
Міністерство молоді та спорту України
Управління фізичної культури і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування України,
Дніпропетровська обласна федерація спортивного орієнтування.
Головний суддя:
Головний
секретар:
Заст. Гол. Судді по
дистанціях:
Інспектор
Контролер ФСОУ:

Заєрко Валерій (м.Дніпро)

Суддя національної категорії

Горелова Галина (м.Дніпро)

Суддя національної категорії

Троїцький Володимир(м.Каменське)

Суддя ІІ категорії

Мусатов Володимир (м.Дніпро)
Рікун Володимир (м.Дніпро)

Суддя національної категорії
Суддя національної категорії

ТЕРМІН ЗМАГАНЬ: 12-16.04.2018 р.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м.Каменське (Дніпропетровська обл.)
ЦЕНТР ЗМАГАНЬ: м.Каменське (Дніпропетровська обл.), Орільське шоссе 3
км., база відпочинку «Нептун».
САЙТ ЗМАГАНЬ: www.orienteering.dp.ua
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:

13.04.2018 р.
П’ятниця

14:00-18:00
16:00-20:00
22:00
23:00
02:30

14.04.2018 р.
Субота

12:00
13:00
10:00
11:00

15.04.2018 р.
Неділя
16.04.2018 р.
Понеділок

14:30
16:00
8:00-12:00

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ:

Приїзд, розміщення учасників.
Робота мандатної комісії
Видача карт.
Старт змагань на нічних дистанціях
рогейну 3 години(с.Кулеші).
Закриття фінішу.
Відкриття змагань. Нагородження призерів
нічних змагань.
Модельні змагання(полігон)
Видача карт.
Старт змагань на денних дистанціях
рогейну 3 години(с.Шульгівка).
Закриття фінішу.
Нагородження призерів змагань.
Закриття змагань. Від’їзд учасників
змагань.

До участі у змаганнях допускаються громадяни України, представники
збірних команд Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, клубів. Кількість команд від території не обмежена.
Склад команди від областей - до 6 команд, 2 тренера, 1 представник.
СОР – командний вид змагань (склад команди – від 2 до 5 осіб).
В СОР можлива участь в конкурсі команд, що скомплектовані зі
спортсменів із різних територій - до загальнокомандного заліку кожен з
учасників команди отримує відповідні очки: результат команди в очках ділиться
на кількість учасників команди), або спортсменів, які змагаються особисто (до
загальнокомандного заліку їх результати не враховуються; очки їм не
нараховуються). Список обов’язкового спорядження, необхідного для
проходження дистанції згідно чинних Правил змагань.
Групи учасників змагань:
вікові категорії визначаються за датою народження на день змагань;
юнаки: чоловіки/жінки до 18 років (далі – Ч/Ж/МІКС18);
юніори: чоловіки/жінки до 20 років (далі – Ч/Ж/МІКС20);
молодь: чоловіки/жінки до 23 років (далі – Ч/Ж/МІКС23)
дорослі: чоловіки/жінки з 23 років та старше (далі - Ч/Ж/МІКС -О);
ветерани: чоловіки/жінки з 40 років та старше (далі - Ч/Ж/МІКС-40)
суперветерани: чоловіки/жінки з 55 років та старше (далі - Ч/Ж/МІКС-55)
ультраветерани: чоловіки/жінки з 65 років та старше (далі - Ч/Ж/МІКС-65)
Спортсмени віком від 14 до 16 років можуть брати участь у змаганнях за умови
надання спеціального медичного допуску.
У нічних змаганнях наймолодша група 20 років. Спортсмени молодшого віку
можуть брати участь у змаганнях за умови надання спеціального медичного
допуску тільки при умові у складі команди спортсмена не молодше 18 років.
Спортсмени віком 14 років до нічних змагань не допускаються.
Визначення результатів:
Команда-переможниця у кожній віковій групі визначається за більшою
кількістю балів, а у разі їх рівності - за меншим часом проходження дистанції.
Команди-переможниці у загальнокомандному заліку визначаються згідно
з гл.6 та п.12. додатка 16 чинних Правил змагань.
ЗАЯВКИ:
Попередні та іменні заявки надаються до 10 квітня 2018 року через
електронну систему он лайн заявок на сайті, іменні заявки, що затверджені
керівником структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту
обласної державної адміністрації та завірені медичною установою або
спортивним
диспансером,
паспорти
або
свідоцтва
про
народження,
кваліфікаційні книжки спортсменів подаються безпосередньо до мандатної
комісії.
Спортсмени, які приймають участь у чемпіонаті України серед
ветеранів, повинні мати окрему заявку на чемпіонат України серед
ветеранів.
Спортсмени, які приймають участь особисто, подають до мандатної комісії
особисті документи.
Іменні заявки від спортсменів, які беруть участь у змаганнях в особистому
заліку, медичні довідки завірені медичною установою або спортивним
диспансером, паспорт або свідоцтво про народження, кваліфікаційні книжки
спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії.
Всі учасники повинні мати страховий поліс.
Можливо заявитись окремо на нічні та денні змагання.
РОЗМІЩЕННЯ/ХАРЧУВАННЯ
1.
Розміщення база відпочинку «Нептун» 4-х місні номери(40 місць).
Ціна 50 гр. за добу. Літні будиночки. На базі нема питної води. Прохання
запастись питною водою заздалегідь. На базі «Огонек» з-х місні номери(25

місць) -80 гр. за добу. Документи за розміщення не надаються. Можливо
розміщення у наметах.
Замовлення на проживання до 10 квітня тільки за попередньою
домовленістю за т. 0675980632. Кількість місць обмежена. Без попередньої
заявки розміщення у будинках не гарантується.
2.
Харчування самостійно.
ТРАНСПОРТ
1.Маршруткою №4,30 від залізничного вокзалу м.Каменське до зупинки
к-тр «Мир»(м.Каменське лівобережний) . З 14-00 від к-тра «Мир» буде
замовлений автобус. Від кінцевої зупинки до бази 5км.
На 15.04.2018 буде замовлений транспорт на місці змагань(відстань 30
км до м.Каменське)
До місця старту 2-го дня змагань відстань 30 км. Замовлення на
транспорт до 10 квітня за т. 0675980632. Без попередньої заявки на
транспорт місця у автобусі не гарантуються. Трансфер 50 гр. з особи.
Документи за проїзд не надаються.
Транспорт на від’їзд на місці змагань.
ФІНАНСУВАННЯ:

Витрати на участь учасників змагань здійснюється за рахунок організацій,
що відряджають.
Витрати, що пов’язані з організацією змагань (обладнання та транспорт,
нагородна атрибутика, відрядження суддів, канцелярські товари тощо),
здійснюються за рахунок коштів Міністерства згідно із Єдиним (скорегованим)
календарним планом спортивних заходів України на 2018 рік, стартових внесків
та інших залучених позабюджетних надходжень.

Вікова група

За всі змагання
Пільговий
Пільговий.
внесок для
внесок для
членів
членів ФСОУ
ФСО
України
(доля
Організатора)
(доля
ФСО)
20 грн.
50 грн.

Повний
пільговий
внесок для
членів ФСОУ

Повний
внесок для не
членів ФСОУ

Чоловіки та жінки
70 грн.
90 грн.
2004р.н.,
чоловіки
та жінки 1948 р.н. та
старші
Чоловіки та жінки
24 грн.
56 грн.
80 грн.
100 грн.
2003-2000р.н.,
чоловіки та жінки 1958
- 1948 р.н.
Чоловіки та жінки
32 грн.
68 грн.
100 грн.
130 грн.
1999-1959 р.н.
Стартовий внесок для учасників ,які приймають участь у одному виді змагань,
буде зменшена.
Місцевість.:
Райони змагань : різновікові соснові посадки, незначне вкраплення
листяних порід. Велика кількість відкритого і напіввідкритого простору. Рельєф
дюнного характеру, висотою до 3 метрів Добре розвинута система просік та
доріг.
Відмітка. iButton Sport
Посилання в інтернеті на центр змагань

48°36'39.19"С
34°29'28.97"В

1.kmz

