
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 
ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ ( бігом )

НА СПРИНТЕРСЬКИХ ДИСТАНЦІЯХ
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БЮЛЕТЕНЬ 1
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Ukrainian Sprint 
Championship



ОРГАНІЗАТОРИ

СКЛАД ГСК

ТЕРМІН і МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Міністерство молоді та спорту України
 

Федерація спортивного орієнтування України
 

Управління спорту та рухової активності Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації 

15-20.09.2021 р., м. Вінниця
 

Центр змагань – Міська дитячо-юнацька спортивна школа №2 
( узвіз Бузький, 33 )

 

натисни тут

Головний суддя

Головний секретар Заст. гол. судді з дистанцій

Заст. гол. судді з орг. питань

Контролер

Інспектор

Рачук Тарас (Вінниця) 
073 469 84 41

Мазур Євген (Вінниця)
068 527 93 37

Постельняк Олег (СНК, м. Суми)
067 540 18 54

Постельняк Марина (СНК, м. Суми)
067 718 4182  

Білошицький Віктор (Київ)
063 575 28 86

Купрієць Антон (Київ)
 093 508 51 86

Кабиш Володимир (Молдова)
096 247 14 77

Альошин Андрій (Суми)
050 872 29 85

Басюк Юрій (Вінниця)
063 696 49 67

https://maps.app.goo.gl/Rnj2KegMA1Vw7p7G9

https://maps.app.goo.gl/Rnj2KegMA1Vw7p7G9


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМАГАННЯ

З 08:00

14:00 - 20:00

14:00 - 20:00

Приїзд учасників

Мандатна комісія (центр змагань)

Модельні змагання (полігон)

Робота інформаційного центру 
(арена змагань);

Спринт (пролог).

Відкриття змагань та Церемонія нагородження

Нокаут-спринт, кваліфікація для груп M/W21Е

Спринт для інших груп

Нокаут–спринт, півфінал та фінал M/W21Е
 
Церемонія нагородження (арена змагань).

11:30 - 14:00

15:00
 
17:00

10:00

10:30

15:00 
 
17:30

15.09
СЕРЕДА

16.09 
ЧЕТВЕР

17.09
П’ЯТНИЦЯ

Змагання  на спринтерських дистанціях 
(перевернутий протокол за підсумками 
результатів прологу)

Церемонія нагородження (арена змагань).

Змагання у змішаних 4-х етапних естафетах 
(W-M-M-W)

Церемонія нагородження та закриття змагань 
(арена змагань)

10:00

13:00

10:00

13:00

18.09 
СУБОТА

19.09
НЕДІЛЯ

натисни тут

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

http://orientsumy.com.ua/index.php
https://fb.me/e/1vuEDxNMY
https://www.instagram.com/ua_sprint2021/?hl=ru


УЧАСНИКИ
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 тренери, 1 представник;
 
Чемпіонат України (юніори, юнаки) 
до 16 спортсменів, 2 тренери, 1 представник; 

Чемпіонат України (ветерани) 
до 16 спортсменів, 2 тренери, 1 представник. 

Кількість команд від території – не обмежена. 
Кубок України – кількість учасників від території не обмежена.

 
                                        ГРУПИ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ
 
Чемпіонат України (дорослі): M/W21Е;
 
Чемпіонат України (юніори, юнаки): 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/W21Е
  
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 – за територіями. 
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. 



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 до 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 до 3-х кращих результатів 
у 4-х етапних естафетах.

                                                    НОКАУТ-СПРИНТ
 
До участі в нокаут-спринті кваліфікуються спортсмени, які посіли 
перші 12 місць за результатами кваліфікаційного забігу у групах M/W21Е,
вони розподіляються на два півфінальні забіги відповідно до зайнятих 
місць за схемою: 

 
До фіналу допускаються 6 спортсменів, які посіли 1-3 місця в півфіналах.

Решта посідають 7-12 місця відповідно до часу в півфіналі.
Іншим очки до командного заліку нараховуються за 13-40 місця 
в кваліфікації. 

У кожному раунді змагань передбачено розсіювання.
  
Учасники вікових груп M/W21A очок до командного заліку не дають.

 
                  ОЧКИ НАРАХОВУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВИЛ:
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Очки у змішаних  4-х етапних естафетах:

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 
команді, яка має більше послідовно 1, 2, 3 місць у змішаних естафетах. 

MIX 16, 18, 20 

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

M/W21Е



SportIdent+ 

ЕЛЕКТРОННА ВІДМІТКА

M/W 12,14,16,18 та пенсіонери 40 грн.

80 грн.Інші

M/W21Е 40 грн.

На змаганнях застосовується електронна відмітка SportIdent.

Для груп M/W21Е під час нокаут-спринта буде застосована система 
відмітки Sport Ident +
 
Учасники вносять номер власного чіпу у форму он-лайн заявки
або сплачують оренду чіпів додатково до сплати стартового 
внеску в розмірі:

  
Відсутність у заявці номеру чіпу учасника свідчить про згоду на 
оренду чіпу в Організаторів.
 
Оплата за оренду чіпу проводиться одночасно з оплатою стартового 
внеску.
 
Представники отримують чіпи в оренду під час реєстрації, а здають їх 
спортсмени особисто в останній день на фініші. 

У разі втрати або пошкодження орендованого чіпу,  відшкодування 
складає 1500 грн. 

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ 

НОКАУТ-СПРИНТ ( 1/2, ФІНАЛ ) 
 



ЗАЯВКИ та ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ 

Попередні заявки на участь у змаганнях, в тому числі на участь у 
змішаних 4-х етапних естафетах, можна здійснити на сайті Федерації

  
http://orientsumy.com.ua/index.php
 
НЕ ПІЗНІШЕ 23:00 ГОДИНИ 04.09.2021

Після закриття он-лайн заявки, заявитись та здійснити перехід із 
групи в групу буде неможливо 
 
                                          
                                     ПОРЯДОК ЗАЯВКИ НА ЕСТАФЕТУ

У заявочній формі "Введення, редакція заявки" відкривається вікно 
"Заявка на естафету", що дозволяє ввести заявку;

Всім учасникам необхідно надати заявку відповідно до груп та етапів;

Учасники обираються із заявки на ці змагання або із загальної бази;

Обов'язково введіть оригінальну назву кожній естафетній команді.

ЗМІНИ В ЗАЯВЦІ ВІДБУДУТЬСЯ ТІЛЬКИ В ТИХ УЧАСНИКІВ
В ЯКИХ У ТАБЛИЦІ ВИ ПОСТАВИЛИ ПОЗНАЧКУ!

УВАГА! На мандатну комісію (15.09.2021 р.) необхідно подати:

• Заявку на ЧУ серед дорослих
• Заявку на ЧУ серед юніорів та юнаків
• Заявку на ЧУ серед ветеранів
• Технічну заявку на естафету(кількість команд у кожній групі)

А також: 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.  

http://orientsumy.com.ua/index.php


НАГОРОДЖЕННЯ

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.
 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в загальному заліку Кубку України, 
нагороджуються медалями та дипломами Федерації відповідних ступенів. 
 

 

Повний пільговий внесок 
для членів ФСОУ

У разі участі в одному дні, внесок зменшується в 4 рази

*у вартість внеска включені витрати (10 грн) у всіх вікових групах, 
пов'язані з поширенням COVID

Повний внесок для 
не членів ФСОУ

2008 р.н.
та молодші

1951 р.н.
та старші

490 грн.

970 грн.

210 грн.

410 грн.250 грн.

250 грн.
За 4 дні

За 4 дні

2002-1962 р.н.

2007-2003 р.н.,
1961-1952 р.н.,

люди з
обмеженими

можливостями

370 грн.

730 грн.

 *Сім’я (не менше 3-х осіб) – батьки та діти не молодше 10 років,
 які обов’язково беруть участь у змаганнях та є дійсними членами ФСОУ.

50% від заявочного внеску за кожного в залежності від віку спортсмена

СІМ’Я З 3 ТА БІЛЬШЕ ОСІБ*



ОПЛАТА 

Оплату заявочного внеску можна проводити готівкою під час роботи 
мандатної комісії 
                                                                     або

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВО!
У призначенні платежу вказувати «Заявочні внески ЧУ»

Після здійснення платежу, необхідно надіслати повідомлення на 
e-mail: maha_p_79@ukr.net 
Від команди надіслати файл Excel з розшифровкою платежу за прізвищами.

 

*ОПЛАТА ОРЕНДИ ЧИПІВ - ГОТІВКОЮ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ЧИПІВ

Просимо звернути увагу на наступне: 
1. Комісія за перерахунок коштів не повинна входити в суму заявочного внеску. 
2. Відповідно до ФМР ФСОУ, річний та вступний членські внески сплачуються 
в регіональних відокремлених підрозділах ФСОУ. 
Організатори змагань не приймають оплату цих внесків. 
3. У разі відмови від участі у змаганнях, Представник команди несе повну 
фінансову відповідальність за подану попередню іменну заявку станом 
на час закриття заявочної форми 
(компенс. внесок № 1, № 2 ФМР 2021 ФСО України).

ПРИКЛАД ПОВІДОМЛЕННЯ: 

Чернівецька, Ч-35, Іванов Іван, 730,00, 06.04.2021

ГО «Федерації спортивного орієнтування України» (ГО ФСОУ) р/р 

в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» UA52 3808 0500 0000 0026 0055 8940 5
 

МФО 380805, ідентифікаційний код 20067377

ОПЛАТА ЗАЯВОЧНИХ ВНЕСКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА РЕКВІЗИТАМИ:

mailto:maha_p_79@ukr.net


ПРОЖИВАННЯ 

Самостійно в готелях та хостелах міста Вінниця. 

Є можливість розміщення у наметовому таборі в Центрі Змагань 
(відстань до центру міста 1,3 км)
за умови надання попередньої заявки до 12.09.2021 
на адресу гол. судді змагань: 

vinnytsia.sprint 2021@gmail.com.
 
Вартість 100 грн. з особи за всі дні змагань. 
На території наметового табору діють туалети, душ, електроживлення. 

РОЗПАЛЮВАТИ БАГАТТЯ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО!

ХАРЧУВАННЯ  

Самостійно або в закладах громадського харчування м. Вінниця.
Приготування їжі в наметовому таборі дозволяється виключно 
на газових пальниках

ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Транспортне обслуговування під час змагань не передбачається. 
До всіх арен можна дістатися громадським чи власним транспортом

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). 

mailto:vinnytsia.sprintb2021@gmail.com


РАЙОНИ ЗМАГАНЬ  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lW5DZTkQmncr2FENhn0i1
XRoh2d9Yos_&usp=sharing

Райони, що заборонені для відвідування з метою тренувань .
 

Забороняється використання будь-якої карти та тестування імовірних 
варіантів руху. Однак проживання у зазначених районах дозволено.

ЗРАЗКИ КАРТ  

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ БУДЕ 
НАДАНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ БЮЛЕТЕНІ 2   

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1lW5DZTkQmncr2FENhn0i1XRoh2d9Yos_&usp=sharing

