
  

  



Всеукраїнські змагання  

«KIEV REGION CUP ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ЛИТВИНЧУКА» 

Любі друзі! Київщина вже багато років поспіль з радістю приймає 

орієнтувальників на вже такі знайомі змагання, що присвячені пам’яті 

Анатолія Миколайовича Литвинчука. Людині, завдяки якій орієнтування 

почало потужно розвиватись у Київській області. Цього року ми змінили 

формат. Команда «Kiev Region» проводить свої перші клубні змагання «Kiev 

Region Cup пам’яті Анатолія Литвинчука». До традиційного весняного 

спринту додалася середня дистанція. Сподіваємось, що ці змагання 

принесуть вам неповторні емоції, враження та, звичайно, ж перемоги. 

  

 ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

Спортсмени змагаються у вікових категоріях: Ч/Ж 12, 14, 16, 20, 35, 45, 55, 65, 

75, 21Е та OPEN. Якщо в групу буде заявлено 5 спортсменів або менше – 

група може бути об’єднана з більш сильною. 

 

 МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТИ 

 

Спринт буде проведено на території Меморіалу жертвам нацизму. 

Місцевість змагань складається з двох зон: житлова забудова 1970-80-х років 

з великою кількістю малих штучних і рослинних об’єктів та паркової зони. 

Карта складена в жовтні 2018 р. (М. Тесленко). Масштаб карти 1:4000, 

перетин 2,5 м. Рекомендована форма одягу – відкрита, рекомендоване 

взуття – кросівки  

 

   



Середня: 

Місцевість яруго-балкового типу з дрібними формами рельєфу, відкритий 

простір 40%. (не орані поля). Ліс листяних та хвойних порід доброї та 

середньої прохідності, мережа доріг розвинена добре. Ґрунт глинястий, 

місцями – піщаний. 

Масштаб карти 1:10000, перетин 5 м. Розмір карти – А4. Автор карти – 

С. Усенко (березень 2015). Актуалізація – квітень 2019. Рекомендована 

форма – закрита, взуття з шипами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБЛАДНАННЯ ЗМАГАНЬ  
 

Дистанції обладнані стандартними знаками КП, станціями електронної 

відмітки SportIdent та звичайним компостером на випадок помилки станції. 

У районі кожного КП знаходяться судді. 

 

 

 ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ  
 

Місце спортсмена в кожній віковій групі визначається за сумою часу 

проходження дистанцій за два дні змагань.  
 

Переможці та призери змагань нагороджуються медалями та дипломами 

(всі групи).  
 

Переможці  груп Ч21 та Ж21  будуть  нагороджені  цінними 

призами   від   компанії   «Camp Bed» 



 ЗАЯВКИ, СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 
 

До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили у встановлений 

термін свою участь у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях 

надаються до 22:00 12-го квітня  2019 р. через «ONLINE заявки на участь у 

змаганнях» на сайті заявок ФСОУ. Розмір стартового внеску залежить від 

терміну оплати. Стартові внески приймаються на карту ПриватБанку 

5168 7453 0188 6120 Куцан Дмитро Сергійович (в призначенні платежу 

зазначити групу, прізвище та ім’я, область, дату та час відправлення коштів). 

Наприклад: Ч21Е Іванов Петро, Київська область, 5.02.2019 ,19:22. 

 

Вікові групи До 22:00 5-го квітня До 22:00 10-го квітня 

 

 

Ч/Ж (12, 14, 16, 55, 65, 75) 

та OPEN 

за 1 день за 2 дні за 1 день за 2 дні 

50 грн 100 грн 70 грн 140 грн 

Ч/Ж 20 70 грн 140 грн 90 грн 180 грн 

Ч/Ж ( 21Е, 35, 45) 90 грн 180 грн 110 грн 220 грн 

 

 ВАРІАНТИ ПРОЖИВАННЯ  
 

«Юний турист» 

Розміщення на базі «Юний турист», вул. Академіка Заболотного, 144. 

тел. 526-04-78, 526-36-42. 
 

«Клуб хостелів Києва» 

Інформацію щодо розміщення дивіться тут. 

 

Хостели та оренда квартир 

evrocity.com.ua    miete.com.ua     dobovo.com    kiev.arenda24.com 

 

НА АРЕНІ ЗМАГАНЬ БУДЕ ПРАЦЮВАТИ БУФЕТ 

ПІСЛЯ НАГОРОДЖЕНННЯ НА ВАС ЧЕКАЄ ЛОТЕРЕЯ! 

 

ДО ЗУСТРІЧІ НА ЗМАГАННЯХ 

«KIEV REGION CUP ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ЛИТВИНЧУКА» ! 
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