Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації
ГО «Товариство дослідників України»
Чемпіонат України (дорослі, молодь, юніори),
Кубок України (етапи) зі спортивного орієнтування
(рогейн, 24 години, ІІІ-IV ранг)
Чемпіонат України
зі спортивного орієнтування (рогейн, 24 годин, ІІІ ранг)
серед ветеранів
БЮЛЕТЕНЬ №1
Організатори:
• Головний суддя: Павло Остапенко (м. Київ, С1К)
• Головний секретар: Василь Куліш (м. Лубни, СНК)
• Заступник головного судді по дистанціях: Григорій Семенюта (м. Лубни, СНК)
• Контролер змагань: Валерій Заєрко (м. Дніпро, СНК)
• Інспектор змагань: Валерій Заєрко (м. Дніпро, СНК)
Загальні положення
Змагання проводяться у відповідності до чинних Правил ФСОУ.
Сторінка змагань у соціальних мережах Facebook: https://fb.me/e/Uh8YZcLf
Час та місце проведення. Центр змагань
Змагання проводяться на території Великобагачанського району Полтавської
області з 16 по 19 липня 2021 року. Центр змагань – наметове містечко на території
мисливсько-рибальського господарства «Великобагачанське» (село Красногорівка,
вул. Гоголя, 81).
Координати центру змагань – 49.688875, 33.745082
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Програма змагань
16 липня 2021 року. П’ятниця.
09:00-20:00
Приїзд, розміщення учасників (Центр змагань);
15:00-20:00
Модельні змагання (полігон);
18:00-20:00
Робота мандатної комісії (Центр змагань).
20:00
Нарада представників (Центр змагань);
17 липня 2021 року. Субота.
07:00-08:00
Робота мандатної комісії (Центр змагань).
08:30
Церемонія відкриття змагань (Центр змагань);
09:00
Видача карт;
10:00-11:00
Чіпування учасників, перевірка спорядження;
11:30
Вхід в передстартову зону;
12:00
Початок старту змагань на дистанціях рогейну (у з’язку із
карантинними обмеженнями старт учасників змагань
проводитиметься із 10 хвилинним інтервалом по групах не
більше 50 осіб одночасно);
20:46
Захід Сонця.
18 липня 2021 року. Неділя.
04:57
Схід Сонця;
12:00
Завершення контрольного часу;
12:30
Закриття фінішу;
13:00
Оприлюднення попередніх результатів (Центр змагань);
13:30
Граничний час подання скарг, протестів (Центр змагань);
13:30-14:00
Розгляд протестів;
15:00
Нагородження переможців (Центр змагань);
19 липня 2021 року. Понеділок.
Закриття змагань (Центр змагань). Роз’їзд команд.
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Склад команди
До участі у змаганнях допускаються збірні команди та спортсмени областей,
мм. Києва і Севастополя, АР Крим, 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.
Кількість команд від території не обмежена.
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза
конкурсом.
МІКС – змішана за статтю команда відповідної вікової категорії, до складу якої
входять щонайменше одна жінка і один чоловік;
У кожнiй командi обов'язково повинен бути як мiнiмум один спортсмен старше
18 рокiв.
Групи учасників змагань (не молодше 16 років, вікові категорії визначаються за
датою народження на день початку змагань):
1. Чемпіонат України:
• Юніори – Ч 20, Ж 20, МІКС 20 – вік кожного учасника команди повинен бути
менше 20 років (дата народження після 17.07.2001);
• Молодь – Ч 23, Ж 23, МІКС 23 – вік кожного учасника команди повинен бути
менше 23 років (дата народження після 17.07.1998);
• Дорослі – Ч, Ж, МІКС – вік кожного учасника команди повинен бути старше 16
років (дата народження після 17.07.2005);
• Ветерани – Ч 40, Ж 40, МІКС 40 – вік кожного учасника команди повинен бути
40 років або більше (дата народження до 17.07.1981);
• Суперветерани – Ч 55, Ж 55, МІКС 55 – вік кожного учасника команди повинен
бути 55 років або більше (дата народження до 17.07.1966);
• Ультраветерани – Ч 65, Ж 65, МІКС 65 – вік кожного учасника команди повинен
бути 65 років або більше (дата народження до 17.07.1956).
2. Кубок України: Ч/Ж/МІКС-О (вік учасників не регламентується).
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Місцевість і карта
Заплава річки Псел в середній течії. Карта ділиться на три ділянки:
1) Правий берег річки Псел – терасована ділянка із відмітками висоти до 70 м від
урізу річки із середньою розчленованістю рельєфу на яри та балки. Всі схили
покриті широколистяним лісом із слабим підліском;
2) Заплава річки Псел (центральна частина карти) – рівнинна ділянки місцевості
із чергуванням важко та середньо прохідних заплавних широколистяних лісів
із великою кількістю старичних озер та луків із не значною заболоченістю;
3) Лівий берег річки Псел – перша та друга надзаплавні тераси із рівнинним
рельєфом та мікрорельєфом із середньо та важко прохідними сосновими та
мішаними лісами на піщаних грунтах.
Зразки карти
Карти з орієнтування бігом (масштаб 1:10 000)

Карти рогейну (масштаб 1:25 000)
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Заборонені місця для тренування – всі карти для спортивного орієнтування у
Великобагачанському районі Полтавської області.
Небезпечні місця
• Автомобільне шосе Київ-Харків із високою інтенсивністю руху. Учасники
повинні мати світловідбиваючі елементи на одязі та триматися лівої сторони дороги
у випадку руху вздовж шосе, перехід через автомобільне шосе – категорично
заборонено.
• Автомобільне шосе Поділ-Байрак-Затон-Велика Багачка з низькою
інтенсивністю руху. Учасники повинні мати світловідбиваючі елементи на одязі та
триматися лівої сторони дороги у випадку руху вздовж шосе.
• Автомобільне шосе Красногорівка-Довгалівка-Велика Багачка з середньою
інтенсивністю руху. Учасники повинні мати світловідбиваючі елементи на одязі та
триматися лівої сторони дороги у випадку руху вздовж шосе.
• Автомобільні мости через річку Псел в селі Красногрівка (автомобільне шосе
Київ-Харків із великою інтенсивністю руху) та в селищі Велика Багачка (автомобільне
шосе Байрак-Затон-Велика Багачка із низькою інтенивністю руху). Учасники повинні
мати світловідбиваючі елементи на одязі та рухатися виключно пішохідними зонами
мостів у випадку руху вздовж шосе.
• Русло річки Псел. Самовільна переправа в невстановлених, крім спеціально
обладнаних місць організаторами змагань – категорично заборонена.
• Стихійні сміттєзвалища поблизу населених пунктів, на схилах ярів та балок.
Тваринний світ місцевості представлений зайцями, лисами, косулями, дикими
кабанами.
Дистанція, обладнання КП, відмітка
Попередньо дистанція буде обладнана 70 контрольними пунктами.
Контрольні пункти обладнані нейлоновими призмами стандартного розміру та
світловідбиваючим елементом, станцією електронної відмітки і резервною
компостерною відміткою, номером КП, паперовою підсипкою.
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Буде встановлено три пункти харчування (питна вода, легкий перекус), які
будуть позначені біля КП на карті. Також на карті будуть вказані джерела питної
води, спеціально обладнане місце для переправи через річку Псел, а також
автомобільні мости, по яким можна здійнювати піший перехід через річку Псел.
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 – 24 години. За перевищення контрольного часу – штраф –1
бал/1 хв. (у т. ч. неповну хвилину). За перевищення КЧ на 30 хв. і більше, команда
дискваліфікується.
Система відмітки: Sport Ident.
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 проходженя мандатної
комісії, учасники здають їх особисто після зчитування на фініші.
Карта: складена в 2017-2021 рр. на основі спортивних карт для проведення
змагань зі спортивного орієнтування. Автор – Михайло Пугач. Загальна площа карти
близько 160 кв. км.
Масштаб 1:25 000, висота перетину рельєфу 5 м.
Кожний учасник команди отримує 1 карту. Видача карт учасникам буде
проводитися не пізніше ніж за 3 години до старту разом із схемою планування
маршруту, яку потрібно буде здати суддя при вході в карантинну зону старту.
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Транспорт
До села Красногорівка можна дістатись:
1)
Залізницею. Їхати до станції Миргород (розклад руху тут), потім
автобусом (40 км) із автостанції Миргород до села Красногорівка (Полтавський
напрям, через Велику Багачку). Розклад руху автобусів автостанції Миргород тут.
2)
Автобусом.
Із Києва: будь-який автобус/маршрутка за маршрутом Київ-Полтава (Харків) із
Центрального автовокзалу, чи Автостанції Київ (Центральний залізничний вокзал) –
розклад руху тут.
Із Полтави: будь-який автобус/маршрутка у напрямку Києва, Хорола, Лубен із
Центрального автовокзалу (Полтава АС-1) (розклад руху тут).
3)
Blablacar – до села Красногорівка
Полтавської області (у пошуку вільних поїздок
можна ставити населені пункти «Хорол» або
«Решетилівка».
По приїзду до Красногорівки рухатися за
схемою до центру змагань:
• від автобусної зупинки на трасі Київ-Харків
– 2,5 км;
• від автобусної зупинки в селі
Красногорівка (напрям із Миргорода) – 1
км.
Спорядження учасників
Обов’язкове спорядження, наявність якого буде перевірятися мандатною
комісією безпосередньо перед стартом:
• Ліхтарик;
• 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);
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• Аптечка (одна на команду, мінімум 50 мл перекису водню та/або мінімум 50 мл
хлоргексидину, медичний бинт, еластичний бинт).
Наполегливо рекомендується закрита форма одягу (є колючі зарості чагарників,
кропива).
Обов’язкова наявність світловідбиваючих елементів на одязі чи спорядженні.
Розміщення та харчування
Наметове містечко в центрі змагань (у власних наметах). Приготування їжі
самостійно на пальниках у спеціально відведеній зоні. Розпалювати вогнища
категорично заборонено. Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки!
Порядок визначення призерів 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
(9 липня) надсилаються на адресу он-лайн заявок на сайті ФСОУ
http://orientsumy.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 08:00 години 17.07.2021.

9

Всі учасники повинні мати страховий поліс.
У заявці необхідно вказати:
• назву команди та вікову групу;
• місто, колектив;
• прізвища, імена і дати народження членів команди.
•
Заявочні внески
В стартовий внесок закладено картозабезпечення та організаційні витрати.
Оплата стартового внеску здійснюється на місці.
Компенсаційні внески за несвоєчасне подання заявок або зміни в них – згідно
з Фінансово-майновим регламентом ФСО України.
За наявності запланованого державного фінансування:
Вікова група
Ч/Ж 2003-2005 р.н.
Ч/Ж 2002-1962 р.н.
Ч/Ж 1961-1952 р.н.
Ч/Ж 1951 р.н. і
старші

Пільговий
внесок для
членів ФСОУ
(доля ФСОУ)

Пільговий внесок
для членів ФСОУ
(доля
«Організатора»)

Повний
пільговий
внесок
для членів
ФСОУ

Внесок не
для членів
ФСОУ
(доля
ФСОУ)

Внесок не для
членів ФСОУ
(доля
«Організатора»)

Повний
внесок
не для
членів
ФСОУ

30
40
30

150
200
150

180
240
180

60
80
60

240
320
240

300
400
300

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 культури, молоді та спорту України, заявочних внесків і
коштів, залучених організаторами змагань.
Контакти:
Павло Остапенко
Тел.: 099-26-89-042
e-mail: ostapenkopavlo@gmail.com
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