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

(на велосипедах, ІІІ-ІV ранг) 
06.05-10.05.2021 р., м. Київ 

 
БЮЛЕТЕНЬ 1 

 
Організатори: Міністерство молоді та спорту України. 
                           Федерація спортивного орієнтування України. 
               
Головний суддя: Калінкін Олександр Борисович (суддя І категорії, м. Київ)  
                               + 38 097 461 18 82, skiborg@ukr.net 
Головний секретар: Колесник Вадим Дмитрович (суддя ІІ категорії, Черкаська обл.) 
Інспектор змагань: Пархоменко Тетяна Юріївна (СНК, м. Київ) 
 
Терміни та місце проведення змагань: 06.05-10.05.2021 року, м. Київ 
 
Центр змагань: Дитячо-юнацька спортивна школа №12 м. Києва (вул.Єреванська, 20) 
 
Учасники змагань  

До участі в чемпіонаті України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (1-3 етапи) зі 
спортивного орієнтування (на велосипедах, ІІІ-IV ранг) допускаються спортсмени та команди 
АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів. 

Склад команди від території: до 12 спортсменів, 1 тренер, 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 

Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних змагань зі спортивного 
орієнтування (далі – Правила). Обов’язкова наявність захисного шолому та справних гальм на 
велосипеді. 

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті України та Кубку 
України поза конкурсом. 

У разі отримання менше ніж 5-х індивідуальних заявок у групу, організатори мають об’єднати 
групу з сильнішою суміжною групою. 

Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 
юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду;  
юніори – не нижче ІІІ розряду; 
дорослі – не нижче ІІІ розряду. 
 
Програма змагань: 

06 травня 2021 року, четвер 
10:00-20:00           Приїзд, розміщення учасників. 
11:00-17:00           Робота мандатної комісії. 
11:00-14:00           Модельні змагання (спринт). 

 
07 травня 2021 року, п’ятниця 

11:00-14:00          Модельні змагання (середня, подовжена). 
15:00-15:30           Нарада представників команд (центр змагань). 
 

08 травня 2021 року, субота 
10:00-10:30              Відкриття змагань (арена змагань). 
11:00-13:00           Змагання на спринтерських дистанціях (1 дистанція). 
14:30-16:00           Змагання на середніх дистанціях (2 дистанція). 
16:30-17:00           Церемонія нагородження (арена змагань). 
 
 



09 травня 2021 року, неділя 
11:00-13:30           Змагання на подовжених дистанціях (3 дистанція). 
14:00-14:30           Церемонія нагородження, закриття (арена змагань). 
  

10 травня 2021 року, понеділок  
Від’їзд учасників та суддів. 

 
Визначення результатів та нагородження переможців і призерів. 
 

Місце спортсмена в кожній групі на кожній дистанції визначається за меншим часом 
проходження дистанції. 

Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця в змаганні нагороджуються медалями та дипломами 
Федерації відповідних ступенів. 
 
Заявки: 

Попередні заявки можна здійснити не пізніше ніж за 7 днів до початку змагання на сайті заявок 
Федерації: http://orientsumy.com.ua/ . 

Для участі у змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні заявки, завірені 
печаткою та підписами керівників структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, 
мм. Києва та Севастополя, спортивних клубів, директором навчального закладу та лікарем, або 
медичні довідки для участі в змаганнях, паспорти або свідоцтва про народження, страхові поліси, 
довідки з результатами експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 на 
офіційному бланку, завірені печаткою.  

До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений строк свою участь. 
 

Внески  
 

Вікові групи 

Пільговий 
внесок для 

членів 
ФСО 

України, 
грн (доля 

ФСОУ 

Пільговий 
внесок для 

членів ФСО 
України, 
грн. (доля 
Організ.) 

Пільговий 
внесок для 

членів ФСО 
України, 

Разом (за три 
старти) 

Повний внесок для не 
членів ФСО України   

(за три старти) 

Ч/Ж до 2008    
р.н. 

24 120 144 грн. 144 грн. 

Ч/Ж 2007 – 
2003 р.н 

30 150 180 грн. 270 грн.  

Ч 1961 – 1952  
р.н, 
люди з 
обмеженими 
можливостями 

27 135 162 грн. 255 грн. 

Ч/Ж 2002 – 
1962 р.н., 
 

42 210 252 грн. 390 грн. 

Ч/Ж 1951 р.н., 
та старші  
 

24 120 144 грн. 220 грн. 

 
 
 
 
 



Система відмітки  
На змаганнях буде застосовано електронну систему відмітки SportIdent. Учасники вносять 

номер чипу у форму он-лайн заявки або сплачують оренду чипів додатково до сплати стартового 
внеску в розмірі 40 грн. (для груп ЧЖ12-20, 55), 60 грн. (для ЧЖ 21Е, 21А, 40) за всі дні змагань. 
 
Транспортне обслуговування: у разі необхідності можливе  замовлення автобусів за попередніми 
заявками. 
 
Розміщення :  
 
1. "Готель Голосіївський» пр-т Голосіївський, 93   + 38 (067) 245 39 43 
           Надаються необхідні фінансові документи. 

 
Самостійне розміщення в готелях Києва на сайті www.booking.com  
Самостійне розміщення в хостелах Києва на сайті www.yourhostel.kiev.ua 
 
 
Фінансування. 

Витрати, що 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. 
 
 
 
Можливості для тренувань:  

З питань організації тренувань звертатися до Калінкіна Олександра (тел. + 38 097 461 18 82) 
 
Місця стартів, та технічна інфомація  у бюлетені №2 
 

 
БАЖАЄМО ВДАЛИХ СТАРТІВ !!! 


