
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ

ЗІ СПОРТИВНОГО

ОРІЄНТУВАННЯ



Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту   Черкаської  обласної державної адміністрації 
Департамент гуманітарної  освіти та політики  Черкаської міської ради

Чемпіонат України (дорослі, молодь, юніори, юнаки), 
Кубок України (етап) зі спортивного орієнтування

(рогейн, 6 годин, ІІІ-IV ранг)

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед ветеранів
(рогейн, 6 годин, ІІІ ранг) 

ОРГАНІЗАТОРИ
Головний суддя:  Уфімцева Тетяна (с.Благодатне, І категорія) 093 74 393; 098 02 50 137
Головний секретар:  Гевел Владислав (м. Черкаси, І категорія)
Заступник головного судді по дистанціях: Захарова Поліна (м.Вінниця. ІІ кат.) 
Контролер змагань: Валерій Заєрко (м. Дніпро, СНК)
Члени журі: Ліпка Володимир (м.Чернівці, СНК)

Опанасенко Микола (м.Харків, СНК)
Дудін Андрій (м.Київ, СНК)

Загальні положення : Змагання проводяться у відповідності до чинних 
Правил ФСОУ.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться на території м.Черкаси та Черкаського району Черкаської

області з 22 по 25 жовтня 2021 року.
Центр змагань – дитячий оздоровчий центр відпочинку "Дахнівська Січ“ (с.Свидівок,

вул. Дахнівська, 36). Координати центру змагань – 49.495007, 31.958230.



ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

22 жовтня 2021 року. П’ятниця.
11:00-20:00 Приїзд, розміщення учасників (Центр змагання).
18:00-20:00 Робота мандатної комісії (Центр змагання).

23 жовтня 2021 року. Субота.
10:00-15:00 Робота мандатної комісії (Центр змагання).
12:00-18:00 Модельні змагання (полігон).
16:00 Церемонія відкриття змагань (Центр змагання).
17:00 Нарада представників команд.

24 жовтня 2021 року. Неділя.
09:30 Видача карт.
10:30 Старт змагання на дистанції рогейну 6 годин.
16:30 Завершення контрольного часу.
17:00 Закриття фінішу.
17:30 Оприлюднення попередніх результатів (Центр змагання).
18:00 Церемонія нагородження та закриття.

25 жовтня 2021 року. Понеділок.
Від’їзд команд та учасників змагання.

Допускається проведення змагання за умови, що у спортивному змаганні братимуть
участь не менше 3-х команд у кожній групі.



До участі у змаганнях допускаються збірні команди та спортсмени АР Крим, областей,
мм. Києва і Севастополя, міст, територіальних громад, ФСТ, ДЮСШ, спортивних
клубів віком не молодше 16 років.
Рогейн – командний вид змагань (склад команди – від 2 до 3 осіб).
Склад команди території: до 6 команд, 2 тренера, 1 представник.
МІКС – змішана за статтю команда відповідної вікової категорії, до складу якої входять
щонайменше одна жінка і один чоловік;
У кожній з команд обов'язково повинен бути як мінімум один спортсмен старше 18
років.
Групи учасників змагань (не молодше 16 років, вікові категорії визначаються за датою
народження на день змагань):

1. Чемпіонат України:
юнаки: чоловіки/жінки до 18 років (Ч/Ж/МІКС18);
юніори: чоловіки/жінки до 20 років (Ч/Ж/МІКС20);
молодь: чоловіки/жінки до 23 років (Ч/Ж/МІКС23);
дорослі: чоловіки/жінки від 16 років та старші (Ч/Ж/МІКС);

2. Кубок України: Ч/Ж/МІКС-О (відкритий клас: чоловіки/жінки).
Кількість команд від території не обмежена.
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування (далі – Правила).
Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією): юнаки, юніори, молодь – не нижче
ІІІ розряду; дорослі – не нижче ІІ розряду.

3. Чемпіонат України серед ветеранів:
ветерани: чоловіки/жінки від 40 років та старші (Ч/Ж/МІКС-40);
суперветерани: чоловіки/жінки від 55 років та старші (Ч/Ж/МІКС-55);
ультраветерани: чоловіки/жінки від 65 років та старші (Ч/Ж/МІКС-65).



МІСЦЕВІСТЬ  І КАРТА
Карти складені на основі спортивних карт для проведення змагань зі спортивного
орієнтування в 2019-2021 рр. Загальна площа карти близько 60 кв. км.
Масштаб карти 1:15 000. Н = 2,5 м.
Карта розміром 90*70 см надрукована на синтетичному папері.
Кожний учасник команди отримує 1 карту та карту для планування (незаламіновану).
Видача карт учасникам буде проводитися за 1 годину до старту разом із картою
планування маршруту, яку потрібно буде здати судді на старті.

ЗРАЗКИ КАРТ

ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ
Всі карти для спортивного орієнтування Черкаського району: санаторій “Україна”,
“Ярмарка”, с.Геронімовка, с.Руська Поляна та м.Черкаси “Лісгосп”.

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ 
Автомобільне шосе Черкаси-Канів з середньою інтенсивністю руху та вул. Дахнівська
в м.Черкаси. Дороги в м.Черкаси перетинати тільки на пішохідних переходах.
За межами міста рухатися вздовж шосе Черкаси-Канів заборонено!!!



СИСТЕМА ВІДМІТКИ:

На змаганнях буде використовуватись система електронної відмітки Sport Ident.
Індивідуальні чіпи будуть фіксуватися кожному учаснику на зап’ясті незйомним
ремінцем.
Максимально допустима різниця за часом відміток на одному КП серед учасників
однієї команди – 1 хвилина.

Контрольний час – 6 годин. За перевищення контрольного часу – штраф –1 бал/1
хв. (у т. ч. неповну хвилину).
Під час подачі попередньої заявки учаскини вносять номер чіпу або сплачують оренду
додатково (відсутність у попередній он-лайн заявці номеру чіпу учасника - свідчить
про згоду на оренду чіпу у Організаторів):
 Ч/Ж/МІКС 55 і старші – 20 грн.;
 інші групи – 25 грн.

Представник команд отримують орендні чіпи під час проходження мандатної комісії,
учасники здають їх особисто після зчитування на фініші.



СПОРЯДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

Обов’язкове спорядження, наявність якого буде перевірятися мандатною комісією
безпосередньо перед стартом: свисток; мобільний телефон (один на команду, номер
телефону має бути повідомлений організаторам під час проходження мандатної
комісії, перед стартом мобільний телефон буде вимкнуто та опломбовано суддями у
спеціальних пакетах);

Аптечка (одна на команду, мінімум 50 мл перекису водню та/або мінімум 50 мл
хлоргексидину, медичний бинт, еластичний бинт).

Всі учасники повинні мати страховий поліс.
У заявці необхідно вказати:

 назву команди та вікову групу;
 місто, колектив;
 прізвища, імена і дати народження членів команди.



ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ І НАГОРОДЖЕННЯ

Команда-переможниця у кожній віковій групі визначається за більшою кількістю 
балів, а у разів їх рівної кількості - за меншим часом проходження дистанції.

Місце команди у загальнокомандному заліку визначається за більшою сумою балів 
до 4-х кращих результатів команд в усіх групах.
Кількість балів визначається відповідно до Правил.

Результат команди у Кубку України сезону 2021 визначається за більшою сумою балів
кращих 4-х результатів на етапах.
Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами та медалями.

ЗАЯВКА

Попередні заявки на участь у змаганнях – не пізніше 7 днів до початку змагань
(14 жовтня) надсилаються на адресу он-лайн заявок на сайті ФСОУ
http://orient.sumy.com.ua/index.php.

Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної
культури та спорту обласної державної адміністрації та завірені медичною установою
або спортивним диспансером, паспорти або свідоцтва про народження, кваліфікаційні
книжки спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії до 20:00 години
23.10.2021.



ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ

В стартовий внесок закладено друк карт та організаційні витрати.
Оплата стартового внеску здійснюється під час проходження мандатної комісії.

Компенсаційні внески за несвоєчасне подання заявок або зміни в них – згідно з 
Фінансово-майновим регламентом ФСО України.

Вікова група
Пільгови
й внесок 

для членів 
ФСОУ
(доля

ФСОУ)

Пільговий 
внесокдля 

членів ФСОУ
(доля

«Організатора»)

Повний
пільговий
внесок для

членів

ФСОУ

Внесок 
недля 
членів
ФСОУ
(доля

ФСОУ)

Внесок не 
длячленів

ФСОУ
(доля

«Організатора»)

Повний
внесок
не для
членів

ФСОУ

Ч/Ж 2003-
2005 р.н.

30 150 180 60 240 300

Ч/Ж 2002-
1962 р.н.

40 200 240 80 320 400

Ч/Ж 1961-
1952 р.н.

30 150 180 60 240 300

Ч/Ж 1951
р.н. і старші

20 100 120 40 200 240



ФІНАНСУВАННЯ

Витрати пов’язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в
дорозі, харчування, розміщення, збереження заробітної плати) – за рахунок
організацій, що відряджають.
Фінансування проведення змагань здійснюється за рахунок коштів Міністерства
молоді та спорту України, заявочних внесків та коштів, залучених організаторами
змагань.

РОЗМІЩЕННЯ

Дитячий оздоровчий центр відпочинку "Дахнівська Січ", вул. Дахнівська, 36.
1. Цегляні будинки з усіма зручностями (душ, туалет, кондиціонери)

будиночок на 6-10 чоловік – 170 грн. за добу з особи. Приготування їжі
на газових плитках в будиночках забороняється.

ЗАМОВЛЕННЯ проживання в робочий час з понеділка по п’ятницю
з 9.00 до 18.00 за номером телефону 067 484 63 80 Марія.
В наявності звітні документи.

ХАРЧУВАННЯ

Можливе замовлення харчування в столовій дитячого табору вартість – 200 грн. 
(сніданок – 60 грн, обід – 80 грн. та вечеря – 60 грн.) за попередньою домовленістю 
з організаторами змагань.  

До магазину від центру змагань - 2,5 км (мікрорайон Дахнівка). 



ТРАНСПОРТ

Дитячий оздоровчий центр відпочинку "Дахнівська Січ", вул. Дахнівська, 36.
Від центру міста Черкаси можливо дістатися маршруткою № 31, далі пішки 1,3 км.


