
 

 

    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпіонат України 
(дорослі, юніори, юнаки, спринтерські дистанції), 

Кубок України 
(етапи, спринт, фінал) 

зі спортивного орієнтування (бігом III-IV ранг). 
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ОРГАНІЗАТОРИ 
Міністерство молоді та спорту України 
Федерація спортивного орієнтування України 
Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
Відокремлений підрозділ ГО "Федерація спортивного орієнтування України" в місті 
Києві 
Клуб спортивного орієнтування "ОРІОН" 
Клуб спортивного орієнтування "О-клуб" 

 
СКЛАД ГСК 
Головний суддя:   
Березовський Василь (суддя національної категорії, м. Київ), (067)-750-5970. 
Заступник головного судді з організаційних питань: 
Кудрін Володимир (суддя 1 категорії м. Київ), (067) 552-47-14 
orionkiev2015@gmail.com    
Головний секретар:  
Постельняк Олег (суддя національної категорії, м. Суми), (067) 540-18-54 
Заступник головного судді з питань реєстрації:     
Рудич Людмила (суддя 1 категорії, м. Київ), (067) 447-56-23 
orionkiev2015@gmail.com 
Заступник головного судді по дистанціям:               
Трухан Ігор (суддя 1 категорії, м. Київ), 
Контролер:                      
Петров Віталій (суддя міжнародної категорії  м. Київ), (097) 397-67-66    
 

Інформаційний ресурс:  
http:// http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1525&inf=1 
 

ТЕРМІН, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
18-23 вересня 2019 р., м. Київ. 

 
ЦЕНТР ЗМАГАНЬ  
Український державний центр національно – патріотичного виховання, краєзнавства 
і туризму  учнівської молоді.  

Адреса: вул. Пестеля, 7, м. Київ.  
(поруч із станцією метро «Вокзальна»)  
GPS: 50.445200, 30.490328.  

 
 
 

                                                       
 
 
 

  Схема розташування центру змагань 

 
 

mailto:orionkiev2015@gmail.com
mailto:orionkiev2015@gmail.com
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1525&inf=1
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ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
18 вересня 2019 року (середа)  
з 08:00 приїзд учасників;  
14:00-20:00 мандатна комісія (центр змагань);  
з 14:00 тренувальний полігон (станція метро «Палац спорту»). 
19 вересня 2019 року (четвер)  
з 08:00 приїзд учасників;  
10:00-12:00 робота інформаційного центру (арена змагань);  
12:30 нарада з представниками команд; 
13:00 церемонія відкриття змагань (арена змагань); 
14:00 початок змагань на спринтерських дистанціях (пролог). 
20 вересня 2019 року (п'ятниця)  
12:00  початок змагань на спринтерських дистанціях (перевернутий 
протокол).  
21 вересня 2019 року (субота) 
11:00 початок змагань (нокаут-спринт); 
13:00 початок змагань на спринтерських дистанціях (гандикап); 
15:00  церемонія нагородження (арена змагань). 
 
22 вересня 2019 року (неділя)  
10:00 змагання у змішаних 4-х етапних естафетах (W-M-M-W); 
14:00 церемонія нагородження та закриття змагань (арена змагань). 
 
23 вересня 2019 року (понеділок) 
10:00 від’їзд учасників змагань.  
 

 
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
До участі у змаганнях допускаються збірні команди та спортсмени Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних клубів.  
Склад команд: 
- чемпіонат України (дорослі)               - до 12 спортсменів, 2 тренера, 1 представник; 
-  чемпіонат України (юніори, юнаки)   - до 16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник; 
- чемпіонат України (ветерани)            - до 16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник. 
Кількість команд від території – не обмежена. 
Кубок України – кількість учасників від території не обмежена. 
                                 Групи учасників змагань: 
чемпіонат України (дорослі): M/W 21Е; 
чемпіонат України (юніори, юнаки): M/W M/W 12, 14, 16, 18; 20; 
4-х етапні естафети (W-M-M-W): МІX 12, 14, 16, 18, 20, 21; 
Кубок України: M/W 21Е.  
чемпіонат України (ветерани): M/W 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 і старші, 
4-х етапні естафети (W-M-M-W): МІX 140, 180, 220, 260. 
Комплектування естафетних команд – по територіях. Неповні команди до змагань 
не допускаються. Естафетні команди, скомплектовані зі спортсменів різних 
територій, змагаються поза конкурсом. 
 Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 
юнаки – ІІІ юнацький розряд; 
юніори – ІІІ розряд;  
дорослі – ІІ розряд. 
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті України та 
Кубку України поза конкурсом. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до Правил спортивних 
змагань зі спортивного орієнтування. 
Місце спортсмена в індивідуальних змаганнях у кожній віковій групі в кожному виді 
програми визначається за меншим часом проходження дистанції. 
Місце команди в командному заліку змагань визначається за більшою сумою очок:  
- чемпіонат України дорослі - до 8 кращих особистих результатів у всіх вікових 
групах в кожному індивідуальному виді програми та до 2-х кращих результатів у 4-х 
етапних естафетах; 
- чемпіонат України (юніори, юнаки) – до 12 результатів у всіх вікових групах в 
кожному індивідуальному виді програми  та 3-х кращих результатів у 4-х етапних 
естафетах; 
- чемпіонат України (ветерани) – до 12 результатів у всіх вікових групах в кожному 
індивідуальному виді програми та 3-х кращих результатів у 4-х етапних естафетах. 
 
Очки у виді програми «гандікап» нараховуються тільки у фіналі «А». До фіналу «А» 
допускаються учасники змагань на дистанціях спринту «пролог», які програли 
переможцю у відповідних групах не більше 20 хвилин; всі інші учасники змагаються 
у фіналі «В». Учасники фіналу «В» очок до командного заліку не дають.  
Учасники вікових груп M/W21A очок до командного заліку не дають. 
Очки нараховуються відповідно до Правил: 
 
M/W21Е  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33 … 11 … 1 

 
M/W16, 18, 20 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 … 30 

Очки 35 32 30 28 26 25 24 23 … 11 … 1 

 
M/W12, 14, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 20 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 … 11 … 1 

 
Очки у змішаних  4-х етапних естафетах: 
MIX 21  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 13 … 18 

Очки 168 156 144 128 120 112 104 96 … 64 … 24 

 
MIX 16, 18, 20 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очки 132 116 96 88 80 72 64 56 48 40 32 24 

 
MIX 12, 14, 140, 180, 220, 260 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 92 76 64 56 48 40 32 24 16 8 

У разі однакової кількості балів у двох і більше команд перевага надається команді, 
яка має більше послідовно 1, 2, 3 місць у змішаних естафетах. 
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НАРОГОДЖЕННЯ 
Команди, які посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку на змаганнях, 
нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в особистому заліку та естафетах, нагороджуються 
медалями та дипломами Федерації відповідних ступенів. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця на етапах Кубка України, нагороджуються 
дипломами Федерації відповідних ступенів. 
Переможці Кубку України нагороджуються кубками Мінмолодьспорту. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в загальному заліку Кубку України, 
нагороджуються медалями Мінмолодьспорту та дипломами Федерації відповідних 
ступенів. 
 

ВІДМІТКА 
На змаганнях буде застосована електронна відмітка Sport Ident. 
Учасники вносять номер власного чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують 
оренду чіпів додатково до сплати стартового внеску в розмірі:  

 учасники віком до18 років та пенсіонери: 1 день / 4дні  -   10 / 40 грн. 

  усі інші:    1 день / 4дні  -                                                       20 / 80 грн. 
Відсутність у заявці номеру чіпу учасника свідчить про згоду на оренду чіпу в 
Організаторів. 
Оплата за оренду чіпу проводиться одночасно з оплатою стартового внеску 
перерахуванням на картковий рахунок (див. нижче). 
Представники отримують чіпи в оренду під час реєстрації, а здають їх спортсмени 
особисто в останній день на фініші. У разі втрати орендованого чіпу, відшкодування 
складає 1500 грн. 

 
ЗАЯВКИ та ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ 
Попередні заявки на участь у змаганнях можна здійснити на сайті Федерації  
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1525 не пізніше 23:00 години 11.09.2019 року. 
Всі спортсмени груп M/W 21Е, які прийматимуть участь у змаганнях, повинні 
зареєструватись на IOF eventor та вказати свій ID.  
Перевірити або уточнити свої дані можна за посиланням 
https://eventor.orienteering.org/Athletes Інструкція щодо заповнення 
https://eventor.orienteering.org/Documents/Athletes_Guide_to_IOF_Eventor_russian.pdf  
  Для участі у змаганнях до мандатної комісії (18.09.2019 р.) подаються: іменні 
заявки за підписом та печаткою керівників структурних підрозділів Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, завірені лікарем 
фізкультурно-спортивного диспансеру,  копія паспорта (свідоцтва про народження), 
класифікаційна книжка, страховий поліс. 
До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в установлений 
термін свою участь. 
                                      Заявочні внески: 

Рік народження спортсмена 
 

Пільговий 
(члени ФСОУ) 

Повний 
(решта учасників) 

Компенсаційний 
(за 1 день змагань) 

 1 день 4 день 1 день 4 дні № 1 № 2 

2006 р.н. та молодші 40 160 40 160 40 20 

2005 р.н. 60 240 120 480 120 60 

2004 – 2001 р.н. 70 280 140 560 140 70 

2000 – 1960 р.н. 90 360 180 720 180 90 

1959 – 1950 р.н. 60 240 120 480 120 60 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1525
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Люди з обмеженими 
можливостями  

60 240 120 480 120 60 

1949 р.н. та старші 50 200 100 400 100 60 

Сім’я з 3-х осіб 50% внеску – в залежності від вікової категорії 

 
ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 
Стартовий внесок та оренду чіпів можна оплатити до 23:00 години 11.09.2019, 
поповнивши картковий рахунок: 
ПАТ Приватбанк № 4149 4391 0220 5196 Червінка Катерина Миколаївна. 
Зробити це можна одним з наступних способів: 
1.У відділеннях Приватбанку через касу або термінал самообслуговування (тільки 
Приватбанку). 
2. У системі Приват24 (для власників карт Приватбанку). 
ВАЖЛИВО! Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на номер 
телефону  +38(067) 223-09-62 або електронною поштою за адресою:  
orionkiev2015@gmail.com, в якому зазначити прізвище та ім`я учасника, групу, суму 
оплати та дату поповнення рахунку і додатково час оплати! 
Приклад повідомлення:        Петренко Марія, W12, старт+чіп 160+40 грн, 10.09.2019, 
16:30. 

 

ПРОЖИВАННЯ 
 Туристична база "Юний турист" Київського центру дитячо-юнацького 

туризму і краєзнавства та військово-патріотичного виховання (м. Київ, вул. 
Заболотного, 144). 

Телефон: (044) 526-04-78, (044) 526-36-42 
 

 Дитячо-юнацька учбово-спортивна база «ЗЕНІТ».  
Труханів острів. 700 м від пішохідного мосту через р. Дніпро. GPS 50.461740, 
30.547747 

       Телефон: (050) 274 58 55 – Олег Олександрович. 
 «Клуб хостелів Києва». https://planetofhotels.com/ukraina/kiev/hostely 
 Готелі та гуртожитки м. Киева. 

 

ХАРЧУВАННЯ 
      Самостійно або в закладах громадського харчування м. Київа. 
 

ТРАНСПОРТНЕ БСЛУГОВУВАННЯ 
Транспортне обслуговування під час змагань не передбачається. До всіх арен 
можна дістатися громадським чи власним транспортом. Місця для паркування 
поблизу арен не передбачені. 

 
ФІНАНСУВАННЯ 
Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок коштів, 
залучених організаторами та заявочних внесків. 
Витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганні здійснюється за рахунок 
організацій, що відряджають (переїзд учасників, харчування, проживання). 

 
РАЙОНИ ЗМАГАНЬ  
Райони, що заборонені для відвідування з метою тренувань. Забороняється 
використання будь-якої карти та тестування імовірних варіантів руху. 

https://planetofhotels.com/ukraina/kiev/hostely
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Додаткова інформація буде надана в інформаційному бюлетені № 2. 
ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ БАЖАЮТЬ УЧАСНИКАМ ВДАЧІ ТА ПРИЄМНИХ СТАРТІВ!    

 


