
  

  



СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ 

 

Гамаки CampBed – молодий 

перспективний  український бренд, що 

займається виготовленням гамаків   

 

Noname – скандинавський спортивний 

бренд, що спеціалізується на 

виробництві функціонального 

спортивного одягу.  

 

Nvii взуття для спортивного орієнтування, 

трейлу, Гонка Нації, Dyka Gonka, Spartan 

Rase, OCR. 

 

“Ранок” – це соки найпопулярніших 

смаків з українских фруктів та овочів 

власного виробництва за доступними 

цінами.  

 

 

 

 

  



Всеукраїнські змагання  

«KIEV REGION CUP ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ЛИТВИНЧУКА» 

Любі друзі! Київщина багато років поспіль з радістю запрошує 

орієнтувальників на вже такі знайомі змагання, що присвячені пам’яті 

Анатолія Миколайовича Литвинчука. Людині, завдяки якій орієнтування 

почало потужно розвиватись у Київській області. Цього року ми змінили 

формат. Команда «KievRegion» проводить свої перші клубні змагання 

«KievRegionCup пам’яті Анатолія Литвинчука». До традиційного весняного 

спринту додалася середня дистанція. Сподіваємось, що ці змагання 

принесуть вам неповторні емоції, враження та, звичайно, перемоги. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 
 

 

Директор змагань – Куцан Дмитро 

 

 

 

Головний секретар – Ткаченко Василь 

 

 

Заступник головного судді по 

дистанціям  – Купріец Антон  

 

 

Старший суддя старту – Теремецький Тимофій 

 

 

Суддя-інформатор – Серікова 

Владка, Татарніков Мішка 

 

 

Фоторепортер – Матвеева Ірина 

 

 

 



ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

 

Спортсмени змагаються у вікових категоріях: Ч/Ж 12, 14, 16, 20, 35, 45, 55, 

65, 75, 21Е та OPEN. Якщо в групу буде заявлено 5 спортсменів або 

менше – група може бути об’єднана з більш сильною. 

 

ПРОГРАМА  ЗМАГАНЬ 

13 квітня 2019 Субота  

9:30 –10:30 – мандатна  комісія 

11:00 – Змагання в заданому напрямку на спринтерських дистанціях,  

14 квітня 2019 Неділя  

11:00 – Змагання в заданому напрямку на середніх дистанціях. 

14:30 –15:00 – Церемонія  нагородження переможців змагань за сумою 

двох днів та лотерея 

 

  МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТИ 
 

Спринт буде проведено на території Меморіалу жертвам нацизму. 

Місцевість змагань складається з двох зон: житлова забудова 1970-80-х 

років з великою кількістю малих штучних і рослинних об’єктів та паркової 

зони. Карта складена в жовтні 2018 р. (М. Тесленко). Масштаб карти 1:4000, 

перетин 2,5 м. Рекомендована форма одягу – відкрита, рекомендоване 

взуття – кросівки. 

 



Середня дистанція:  

Місцевість яруго-балкового типу з дрібними формами рельєфу, 

відкритий простір 40%. (не орані поля). Ліс листяних та хвойних порід 

доброї та середньої прохідності, мережа доріг розвинена добре. Ґрунт 

глинястий, місцями – піщаний. 

Масштаб карти 1:10000, перетин 5 м. Розмір карти – А4. Автор карти –

С. Усенко (березень 2015). Актуалізація – квітень 2019. Рекомендована 

форма – закрита, взуття з шипами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВКИ, СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 

До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили у встановлений 

термін свою участь у змаганнях, та в обов’язковому порядку надали 

страховий поліс або розписку на мандатній комісії. Увага, спортсмени які 

не матимуть страховки не будуть допущені до змагань! Попередні заявки 

на участь у змаганнях надаються до 22:00 12-го квітня  2019 р. через «ONLINE 

заявки на участь у змаганнях» на сайті заявок ФСОУ. Розмір стартового 

внеску залежить від терміну оплати. Стартові внески приймаються на 

карту ПриватБанку 5168 7453 0188 6120 Куцан Дмитро Сергійович (у 

призначенні платежу зазначте, будь ласка, групу, прізвище та ім’я, 

область, дату та час відправлення коштів). Наприклад: Ч21Е Іванов Петро, 

Київська область, 5.02.2019 ,19:22. 

 

Вікові групи До 22:00 8-го квітня До 22:00 11-го квітня 

 

Ч/Ж (12, 14, 16, 55, 65, 75) 

та OPEN 

за 1 день за 2 дні за 1 день за 2 дні 

50 грн 100 грн 70 грн 140 грн 

Ч/Ж 20 70 грн 140 грн 90 грн 180 грн 

Ч/Ж ( 21Е, 35, 45) 90 грн 180 грн 110 грн 220 грн 



 

ХРОНОМЕТРАЖ 
 

На змаганнях буде застосована електронна система відмітки та 

хронометражу SportIdent. Будуть обслуговуватися всі види чіпів SI крім SI-5. 

Учасники, які не вказали номер свого SI-чіпу під час заявки, сплачують 

додатково до стартового внеску оренду в розмірі: 30 грн. за всі дні змагань 

учасники груп: Open, Ч/Ж (12, 14, 16, 55, 65, 75 ); 40грн. Ч/Ж (20, 21Е, 35, 45). 

Оплата за оренду чіпу проводиться одночасно з оплатою стартового внеску 

або на мандатній комісії. У разі втрати орендованого чіпу спортсмен 

повинен відшкодувати 1300 грн. Дистанції обладнані стандартними 

знаками КП, станціями електронної відмітки SportIdent та звичайним 

компостером на випадок помилки станції. У районі кожного КП 

знаходяться судді. 

 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ 
 

Вимір по прямій 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ  
 

Місце спортсмена в кожній віковій групі визначається за сумою часу 

проходження дистанцій за два дні змагань.  
 

Переможці та призери змагань нагороджуються медалями, дипломами та 

цінними призами від спонсорів і партнерів наших змагань. 

  

Групи Спринт Середня Групи Спринт Середня 
Довжи

но 
Кількіс

ть КП 
Довжи

но  

Кількіс

ть КП 

Набір 

висоти 

Довжи

но 
Кількіс

ть КП 
Довжи

на 

Кількіс

ть КП 

Набір 

висоти 

Ч12 0.9 10 1.8 5 60 Ж12 0.9 10 1.8 5 60 

Ч14 1.4 13 2.4 9 80 Ж14 1.1 11 2.2 6 75 

Ч16 1.7 15 4 8 130 Ж16 1.4 16 3.8 9 140 

Ч20 1.8 17 4.8 13 200 Ж20 1.6 14 3.8 10 160 

Ч35 1.8 17 4.8 13 200 Ж35 1.6 14 3.8 10 160 

Ч45 1.7 15 4 8 130 Ж45 1.4 16 3.8 9 140 

Ч55 1.7 13 2.7 9 90 Ж55 1.4 12 2.7 9 100 

Ч65 1.4 13 2.6 8 80 Ж65 1.3 11 2.3 9 90 

Ч75 1.4 13 2.6 8 80 Ж75 1.3 11 2.3 9 90 

Ч21Е 2.2 20 5.8 16 290 Ж21Е 1.8 15 5.2 14 200 

Open 1.1 11 2.2 6 75  



ТРАНСПОРТ ДО АРЕН ЗМАГАНЬ 
 

Арена першого дня змагань розташована поруч зі ст. метро «Дорогожичі» 

(біля пам’ятника закатованих у Бабиному Яру). 

 
 

Арена другого дня змагань розташована неподалік с. Пирогов (gps:  

50.328320, 30.509784) Парковка для власних авто поруч з ареною. Для 

учасників, які використовують громадський транспорт: від зупинки 

«Метрологічна» на пр. Заболотного (кільцева дорога) починаючи з 9:15 до 

11:00 кожні 20-25 хв. (по заповнюваності) до арени буде курсувати 

замовлений автобус (вартість 10 грн. в один бік). У зворотній бік – одразу 

після нагородження. Як альтернативний варіант – пішки 2,9 км вздовж 

кільцевої дороги та потім через ліс (використовуйте GPS). 

 

ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ 
 

Для найменших учасників та гостей  

змагань "KIEV REGION CUP 2019" на 

арені першого дня буде розміщена 

дитяча ігрова зона від наших 

партнерів "MEGA TOYS", де діти 

зможуть гарно провести час в 

компанії веселих аніматорів, в той 

час як їх  батьки покоряють простори 

місцевого лісу.  

А спеціально для дорослих, які полюбляють 

комфортно відпочити після дистанції на 

арені змагань буде організована лаундж 

зона від спонсорів наших змагань CAMP 

BED. Нарешті ми знайшли для вас місце, де 

можна зібратись з думками, розібрати 

помилки та просто відновлюватись після 

навантажень. Ті, кого зацікавить продукція 

можуть відразу придбати її на арені 

змагань . 



ХАРЧУВАННЯ  У 2 ДЕНЬ ЗМАГАНЬ 

 

Команда KievRegion ексклюзивно до змагань презентує випічку власного 

виробництва, яку ви зможете скуштувати на арені другого дня. На вас 

чекають: Cinnabon, брауні,  пиріг з яблуками та корицею, шоколадні кекси,  

авторські десерти та напої. 

 

ШАЛЕНА ПРОПОЗИЦІЯ: «Зі своєю чашкою дешевше!». Ми дбаємо про 

довкілля, а тому пропонуємо прийти до буфету з власною чашкою, щоб не 

засмічувати Землю надмірною кількістю пластику, натомість, ми 

пропонуємо тобі знижку 10% на продукцію буфету! 

 

ВАРІАНТИ  ПРОЖИВАННЯ 
 

«Юний турист» 

Розміщення на базі «Юний турист», вул. Академіка Заболотного, 144. 

тел. 526-04-78, 526-36-42. 
 

«Клуб хостелів Києва» 

Інформацію щодо розміщення дивіться тут. 

 

Хостели та оренда квартир 

evrocity.com.uamiete.com.uadobovo.comkiev.arenda24.com 

 

КОНТАКТИ 

 
Куцан Дмитро        +380972852627          e-mail vasberorient@gmail.com 

Слідкуйте за новинами змагань на Фейсбук  
https://www.facebook.com/events/2263456210648380/ 

 

 

ДО ЗУСТРІЧІ НА ЗМАГАННЯХ 

«KIEV REGION CUP ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ЛИТВИНЧУКА» ! 
 

 

http://onischuk-cup.kiev.ua/2012/files/klub_hostelov_flyer.jpg
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