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запрошують! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом 

серед дорослих, юніорів, юнаків, ветеранів 

Кубок України 

 

17-22 квітня 2019 

Суми 
 

 

Бюлетень 1 
Організатори   
Міністерство молоді та спорту України  

Федерація спортивного орієнтування України   

Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації 

ВП ГО Федерації спортивного орієнтування України у Сумській області 

ГО «Спортклуб «Скіф» 

  

Головний суддя:      Дрозд Олен (м. Суми) НК   050-307-48-09 

Головний секретар: Постельняк Марина (м. Суми) НК 067-718-41-82 

Контролер ФСОУ: Постельняк Олег (м. Суми) НК   067-540-18-54 

Інспектор: Мазур Євген (м.Вінниця)  

Планування дистанцій: Сухарєв Сергій, Слутий Ігор, 

Літовченко Сергій, Панченко Артем. 

 

 

Програма змагань 
17 квітня 2019 року, середа 

10.00-20.00  Приїзд, розміщення учасників. 

14.00-19.00  Робота мандатної комісії. Модельні змагання. 
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18 квітня 2019 року, четвер 

14.00-17.00  Змагання зі спринту. 

18.00-19.00 Відкриття змагань, церемонія нагородження (арена змагань) 

  

19 квітня 2019 року, п’ятниця 

11.00-15.00  Змагання на класичних дистанціях 

 

20 квітня 2019 року, субота 

10.15-10.45  Церемонія нагородження (арена змагань). 

11.00-15.00  Змагання на коротких дистанціях. 

  

21 квітня 2019 року, неділя 

09.45-10.15  Церемонія нагородження (арена змагань). 

10.30-15.00  Змагання з 3-етапних естафет у заданому напрямку. 

15.00-16.00 Церемонія нагородження, закриття змагань (арена змагань). 

22 квітня 2019 року, понеділок  Від’їзд учасників змагань. 

 

 

Учасники змагань 
До участі у змаганнях допускаються команди та спортсмени Автономної 

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

  

Кількість команд від території не обмежена. 

Групи учасників змагань: 

 1. Чемпіонат України – Ч/Ж 21Е, 

 склад команди – до 15 спортсменів, 2 тренера, 1 представник; 

2. Чемпіонат України серед юніорів та юнаків – Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 

 склад команди – до 15 спортсменів, 2 тренера, 1 представник; 

3. Кубок України – Ч/Ж 21Е, без обмежень. 

 

Комплектування естафетних команд в 3-етапних естафетах – по територіях. 

Неповні команди до естафетних змагань не допускаються. Естафетні команди, 

скомплектовані зі спортсменів різних територій, змагаються по за конкурсом.  

 

Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 

юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду; 

юніори – не нижче ІІІ розряду; 

дорослі – не нижче ІІ розряду. 

 

Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних змагань зі 

спортивного орієнтування (далі – Правила). 

 

Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті України 

та Кубку України поза конкурсом. 
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Визначення результатів  
Місце спортсмена в кожній групі на кожній дистанції визначається за меншим 

часом проходження дистанції. 

 

Місце команди в загальнокомандному заліку чемпіонату України та чемпіонату 

України серед юніорів та юнаків визначається за більшою сумою балів до 12 

кращих особистих результатів у кожному індивідуальному виді програми та до 4 

кращих результатів в 3-етапних естафетах. 

 

В індивідуальних видах програми бали нараховуються за формулою: 

К = 100х(2-Туч./Тпер.), де К - очки учасника, Туч. - час проходження дистанції 

учасником, Тпер. - час проходження дистанції переможцем.  

 

У 3-х етапних естафетах бал нараховуються за формулою:  

К = 300х(2-Тком./Тком. пер.), де К - очки учасника, Тком. - час проходження 

дистанції естафетною командою, Тком. пер. - час проходження дистанції 

естафетною командою переможцем. 

 

Заявки: УВАГА! На мандатну комісію необхідно подати: 

 Заявку на ЧУ  

 Заявку на ЧУ серед ветеранів 

 Технічну заявку на естафету (кількість команд у кожній групі) 

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню 

заявку (компенсаційний внесок №1, №2 Фінансово-майнового регламенту ФСО 

України).   

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. Всі спортсмени та 

представники команд надають у мандатну комісію ксерокопію довідки про 

ідентифікаційний код. 

 

Хронометраж 
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sport Ident. Учасники  вносять 

номер чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують оренду чипів додатково до 

сплати стартового внеску у розмірі: для груп Ч/Ж 12–18 - 40 грн. за всі дні 

змагань, інші групи - 60 грн. за всі дні змагань. Учасники, що мають власні чипи 

повинні надати  їх номери в он-лайн заявці. Відсутність у заявці номеру чіпу 

учасника свідчить про згоду на оренду чіпу у Організаторів. Оплата за оренду чіпу 

проводиться одночасно з оплатою стартового внеску.  

Представники отримують орендні чіпи під час проходження мандатної комісії. 

Учасники здають їх особисто в останній день після зчитування на фініші. У разі 

втрати орендованого чіпу спортсмен повинен відшкодувати 1200 грн. 
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Проживання  
Табір "Орлятко" м. Суми, вул. Народна 50.947773, 34.831666         

            
Кількість міст – до 100.  2-місні – 150 грн. 3,4 та 7-місні номери -120грн. вартість з 

особи за добу, блокова система - душ та туалет у блоці. Є можливість замовити 

триразове харчування від 150 грн. 

Резервування, замовлення харчування за телефоном 050 351 1018 -  директор табору  Кулик 

Олександр Васильович.  

 

 
Державний позашкільний оздоровчий заклад санаторного типу «Ровесник» м. Суми, вул. 

Лісна,10 50.951877, 34.854705 

         
4-5-місні кімнати, зручності на поверсі, цілодобове гаряче водопостачання, 

прибирання – двічі на день. Ціна – 120 грн./доба. 

ДПОЗ санаторного типу надає 3-х разове  повноцінне, збалансоване харчування у 

власній їдальні . Все готується лише з натуральних продуктів. За попереднім 

замовленням організовуємо дієтичне харчування.  

Ціна: 110 грн./1чол.   (30 грн. – сніданок, 50 грн. – обід, 30 грн. - вечеря) 

Резервування кількості місць для проживання до 28.03.2019 

Бронювання  з підтвердженням проживання з попередньою оплатою в розмірі 

50% до  10.04.2019  

тел. (0542)61-60-08, (0542)61-60-09  

(066) 25-22-318 -  Палкіна Світлана Олексіївна 

(095) 75-65-383 -  Недайвода Олена Анатоліївна 

 

 
Самостійно в готелях м. Сум через он-лайн сервіси для замовлення. 

https://www.booking.com   https://doba.ua   https://www.olx.ua  

 

 

Транспортне обслуговування під час змагань   
18 квітня до арени змагань можна добратися міським транспортом.  

https://www.booking.com/
https://doba.ua/
https://www.olx.ua/
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19,20,21 квітня транспортне обслуговування буде надаватись згідно попередніх 

заявок в системі он-лайн заявок. Ціна замовленого транспорту з однієї особи в 

обидва боки 50 грн., вартість за три виїзди 150 грн. Виїзд автобусів планується від 

таборів та центральної частини міста.  

 

Харчування  
На аренах змагань буде працювати виїзний буфет 

 

Заявки на участь у змаганнях 
До змагань допускаються спортсмени та команди, які підтвердили у встановлений 

термін свою участь у змаганнях. Попередні заявки надаються до 20:00 10 квітня 

2019р. через «ONLINE заявки на участь у змаганнях» на сайті заявок ФСОУ : 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1509 

 

Внески за 4 дні змагань: 

Вікова група 

Пільговий заявочний 

внесок для членів 

ФСОУ (доля ФСОУ)  

За 4 види, грн. 

Пільговий заявочний 

для членів ФСОУ 

 (доля організатора) 

За 4 види грн. 

Повний пільговий 

заявочний внесок 

для членів ФСОУ 

За 4 види грн.. 

Повний  заявочний 

внесок  

для не членів ФСОУ 

За 4 види, грн.. 

2006 р. н. та молодші 32 128 160 160 

2005 р. н. 48 192 240 400 

2004 -2001 р. н. 56 224 280 480 

2000 – 1960 р. н. 72 288 360 704 

1959 – 1950 р. н. 48 192 240 480 

1949 р. н. і старші 40 160 200 400 

Люди з обмеженими можливостями 48 192 240 480 

Сім’я з 3 і більше осіб* 50% від заявочного внеску  за всіх за кожний вид  змагань 

*Сім’я (не менше 3 осіб – батьки і діти не молодше 10 років, які обов’язково приймають участь 

у змаганнях та є дійсними членами ФСОУ) 

 

Оплата заявочних внесків 
Оплата заявочного (стартового) внеску просимо провести до 10 квітня 2019р. за 

наступними реквізитами:  

Отримувач:  Громадська організація «СПОРТКЛУБ «СКІФ» 

     Код за ЄДРПОУ 35068565 

р/р №26002300026212 у СОУ АТ «Ощадбанк» МФО 337568 

Призначення платежу: Заявочний внесок ЧУ 

Сплатити за довільними реквізитами можна через термінали «Ощадбанку» 

комісія 0,5%, «Привадбанку» комісія 1%, комісія за перерахунок не повинна 

входити в суму заявочного внеску. Після здійснення платежу, необхідно надіслати 

повідомлення (e-mail sk.skif@i.ua або SMS, Viber +38050 3074809) 

Приклад повідомлення: Призвище Ім’я 360+60+135 (внесок+чіп+транспорт) або 

файл Excel від команди. 

 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1509
mailto:sk.skif@i.ua
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Розташування арен змагань 

Схема розташування арен та заборонених районів: 

https://drive.google.com/open?id=1B2xWXsUYu__owGx30oqPr-RR0Upume16&usp=sharing  

 

 
 

Старі карти 

СТЕЦЬКІВКА 

 

https://drive.google.com/open?id=1B2xWXsUYu__owGx30oqPr-RR0Upume16&usp=sharing
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ТОКАРІ 

 


