
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед дорослих,  

юніорів та юнаків (багатоборство, на велосипедах) 

Кубок України (7 – 9 етапи) зі спортивного орієнтування на велосипедах 

13-17.09.2018 р., Київська область 

 

БЮЛЕТЕНЬ 1 

 

Організатори: Міністерство молоді та спорту України,  

Федерація спортивного орієнтування України. 

 

Головний суддя: Березовський Василь Анатолійович  

(суддя національної категорії, Київська обл.), тел. + 38 067 750 59 70 

Заст. гол. судді з оргпитань: Стрижак Олена Анатоліївна +38 067 888 53 99 

 

Терміни змагань: 13-17.09.2018 року. 

Місце проведення: Київська область 

Центр змагань: Ірпінська ДЮСШ, вул. Троїцька, буд. 40. (Київська область) 

 

Програма змагань 

13 вересня, четвер   

09:00 - 20:00 Приїзд, розміщення учасників 

11:00 - 16:00 Модельні змагання (полігон) 

14 вересня, п’ятниця   

09:00 - 20:00 Приїзд, розміщення учасників 

11:00 - 16:00 Модельні змагання (полігон) 

15 вересня, субота 

09:00 - 10:30 Робота мандатної комісії (на місці старту) 

10:15 - Засідання ГСК та представників команд (на місці старту) 

10:30 - Церемонія відкриття змагань 

11:00 - Старт змагань на довгій дистанції 

14:30 - Старт змагань на спринтерській дистанції. 

16:30 - Церемонія нагородження 

16 вересня, неділя 

          11:00 - Старт змагань на середній дистанції  

14:00 - Церемонія нагородження  

17 вересня, понеділок - Від’їзд учасників змагань 

 

Учасники змагань  

До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних клубів.  

Склад команди території: до 12 спортсменів, 2 тренера, 1 представник. 

Кількість команд від території не обмежена. 

Групи учасників змагань: 

 чемпіонат України серед дорослих - Ч/Ж 21Е;  

      юніорів - Ч/Ж 20; 

      юнаків - Ч/Ж 12, 14, 17; 



 Кубок України   Ч/Ж 21Е. 

Групи для аматорів:  Ч/Ж 21А, 40, 55. 

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті України 

та Кубку України поза конкурсом або у групах аматорів. 

Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних змагань зі 

спортивного орієнтування (далі – Правила). Обов’язкова наявність захисного шолому 

та справних гальм на велосипеді.  

У разі отримання менше ніж 5-х індивідуальних заявок у групу, організатори 

мають право об’єднати групу з сильнішою суміжною групою за винятком найстаршої 

ветеранської групи.  
 

Визначення результатів та нагородження переможців і призерів 

Місце спортсмена в багатоборстві в кожній групі визначається за більшою 

сумою очок по результатам трьох дистанцій змагань. 

Місце команди в загальнокомандному заліку чемпіонату України визначається 

за більшою сумою очок до 8 кращих особистих результатів. 

Результат учасника в Кубку України сезону 2018 визначається за більшою 

сумою очок до 6-ти кращих результатів на етапах. 

Очки нараховуються відповідно до Правил. 

 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в чемпіонаті України (дорослі, юніори, юнаки) 

та в групах аматорів нагороджуються медалями та дипломами Федерації відповідних 

ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку, нагороджуються 

дипломами Федерації відповідних ступенів. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в Кубку України нагороджуються дипломами 

Федерації відповідних ступенів. 

 

Заявки  
До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили у встановлений термін 

свою участь у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях приймаються до 
11.09.2018 на сайті заявок ФСОУ http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1398 

  
Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань 

фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації або ФСТ, ДЮСШ, 
спортивного клубу та завірені лікарем спортивного диспансеру, паспорти або 
свідоцтва про народження, кваліфікаційні книжки спортсменів подаються 
безпосередньо до мандатної комісії. 

Відповідно до "Положення про медичне забезпечення фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0033-18 необхідно НА КОЖНОГО УЧАСНИКА 

надати мед. довідку (форма 061 або 062) та страховий поліс і занести ці дані до 

заявки. Форма он-лайн заявки на сайті заявок ФСОУ 

http://orientsumy.com.ua/index.php дозволяє занести в базу НА КОЖНОГО 

УЧАСНИКА дані про мед. довідку (форма 061 або 062) та страховий поліс (додано 

дві колонки!); роздрукувати форму заявки відповідно до Додатку 1. 

https://drive.google.com/file/d/1OSx06AY45v1kESL3-DeoaEtAiByR7qEv/view 

   

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1398
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0033-18
http://orientsumy.com.ua/index.php
https://drive.google.com/file/d/1OSx06AY45v1kESL3-DeoaEtAiByR7qEv/view


У групах аматорів (Ч/Ж 21А, 40, 55), як виняток, замість форм 061, 062 
дозволяється заповнити розписку про зняття відповідальності за своє життя та 
здоров’я з організаторів змагань.  

Але всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. 
 

Пільгові внески для членів ФСОУ  
  

 

 
Доля Доля 

 Повний пільговий   Пільговий  Пільговий 

Вікові групи 
 

внесок 
  

внесок за 
 

внесок за 
ФСОУ організатора 

    

  
(за три старти) 

  
два старти 

 
один старт        

           

Ч/Ж до 2005 р.н. 18 72  90 грн.   70 грн.  40 грн. 

Ч/Ж 2004 р.н. 30 72  102 грн.   80 грн.  50 грн. 

1948 р.н. та старші 30 100  130 грн.   100 грн.  60 грн. 

Ч/Ж 2003 – 2000 р.н 36 114  150 грн.   130 грн.  80 грн. 

Ч 1958 – 1949 р.н,           

Ж1963 – 1949 р.н, 
36 114 

 
150 грн. 

  
130 грн. 

 
80 грн. 

люди з обмеженими     

          

можливостями           

Ч 1999 – 1959 р.н., 
48 152 

 
200 грн. 

  
160 грн. 

 
100 грн. 

Ж 1999 – 1964 р.н.     

          

 

 

Повні внески для не членів ФСОУ 
 

 

 
Доля Доля 

 Повний    Пільговий  Пільговий 

Вікові групи 
 

внесок 
  

внесок за 
 

внесок за 
ФСОУ організатора 

    

  
(за три старти) 

  
два старти 

 
один старт        

           

Ч/Ж до 2005 р.н. 18 72  90 грн.   70 грн.  40 грн. 

Ч/Ж 2004 р.н. 60 72  132 грн.   90 грн.  60 грн. 

1948 р.н. та старші 60 100  160 грн.   120 грн.  80грн. 

Ч/Ж 2003 – 2000 р.н 72 118  190 грн.   150 грн.  110 грн. 

Ч 1958 – 1949 р.н,           

Ж1963 – 1949 р.н, 
72 118 

 
190 грн. 

  
150 грн. 

 
110 грн. 

люди з обмеженими     

          

можливостями           

Ч 1999 – 1959 р.н., 
96 154 

 
250 грн. 

  
180 грн. 

 
130 грн. 

Ж 1999 – 1964 р.н.     

          

 
 

Система відмітки  
На змаганнях буде застосовано електронну систему відмітки SportIdent. 

Учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують оренду чипів 
додатково до сплати стартового внеску в розмірі 30 грн. (для груп ЧЖ12-17, 55), 
50 грн. (для решта груп) за всі дні змагань. 

 



Транспортне обслуговування у разі необхідності – самостійне замовлення 
автобусів (21 місце, 7 місць) за телефоном + 38 067 108 15 21 

 
Розміщення  

1. Туристична база «Юний турист» Київського центру дитячо-юнацького 
туризму, м. Київ, вул. Заболотного 144.  
- номери для 4-х осіб. Умивальники, гарячий душ, туалети загального користування 
на поверсі. Вартість - 125 грн. на добу з особи.  
- номери для 2-х осіб. Душ, туалет, у номері. Вартість - 210 грн.  
Самостійне замовлення проживання за тел. (044) 526 04 78 (керівник базою). Ціни 
можуть змінюватись. 

2. "Готель Голосіївський» пр-т Голосіївський, 93 + 38 (067) 245 39 43  
- номери економ (сніданок включений в ціну) 1 місце- 390 грн., 2 місця – 660 грн., 3 

місця – 810 грн.  
3. Самостійне розміщення в хостелах м. Києва на сайті www.booking.com від 6-7 

євро за ніч. 
 
Фінансування  

Витрати, пов'язані з проведенням змагань, проводяться відповідно кошторису, 
затвердженому Міністерством молоді та спорту України, а також за рахунок коштів, 
що залучені Федерацією.  

Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в 
дорозі, харчування, розміщення, збереження заробітної плати - за рахунок організацій, 
що відряджають. 
 
Місцевість  
1 день : місцевість рівнинного типу, ліс переважно листяних порід, місцями з густим 
підліском, відкриті місця та галявини –до 90 %, добре розвинута система троп та доріг.   
2 день: пересічена місцевість, ліс переважно листяних та змішаних порід, з густим 
підліском, відкриті місця, галявини – приблизно від 20 до 35 %, добре розвинута 
система просік та доріг. Небезпечні місця: автомобільні дороги, які обмежують 
територію змагань!!! 
  

В усі дні змагань рух, або перетин автомобільних доріг та рух пішохідними 

зонами з обов’язковим дотриманням правил дорожнього руху !!! 
 
Точне місце стартів буде повідомлене у Бюлетені №2 
 
Можливості для тренувань: 
З питань організації тренувань звертатися до Калінкіна Олександра тел. 097 461 18 82 
 
 

БАЖАЄМО ВДАЛИХ СТАРТІВ !!! 

http://www.booking.com/

