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Бюлетень 1 

Організатори 

Міністерство культури, молоді та спорту України,  

Федерація спортивного орієнтування України, 

 Управління культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної 

адміністрації 

Відокремлений підрозділ ФСОУ в Херсонській області 

Спортивний клуб «Суворовець» 

 

Склад Головної суддівської колегії 

 

Головний суддя: Бібленко Василь (м.Херсон) НК                    0665836819  

 

Головний секретар: Постельняк Марина( м.Суми) НК           0677184182 

 

Заступник головного судді 

по дистанціях: Кандибей Евген (м.Херсон) І к                        0679658297 

 

Контроль змагань 

 

Контролер: Постельняк Олег (м.Суми) НК                              0675401854 

 

 Контактні дані 

Библенко Василь 0665836819  biblenko1985@gmail.com 

 

Сайт змагань orientsumy.com.ua  

 

mailto:biblenko1985@gmail.com


ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 

02-07 вересня 2020 року 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

  

м Олешки, Херсонської області 

  

Центр змагань 

Центр змагань – Олешківське лісомисливське господарство  

Координати наметового містечка - 46.586554, 32.763686 

 

 

Програма змагань 

 02 вересня 2020 (Середа) 

Приїзд та розміщення учасників. Робота мандатної комісії Чемпіонату 

України. 

Модельні змагання(полігон) 

03 вересня 2020 (Четвер)  

Змагання в заданому напрямку на середніх дистанціях. 

Церемонія відкриття змагань 

04 вересня 2020 (П’ятниця) 

Змагання в заданому напрямку на подовжених дистанціях. 

05 вересня 2020 (Субота)  

Змагання в заданому напрямку на дистанціях 3-етапної естафети 

 06 вересня 2020 (Неділя)  

Змагання в заданому напрямку на дистанціях спринту 

Церемонія закриття змагань 

 07 вересня 2020 (Понеділок)  

Роз’їзд учасників 

 



Групи та учасники змагань 

Вікові групи в особистих змаганнях: 

чемпіонат України серед дорослих: Ч/Ж 21 Е;  

чемпіонат України серед юніорів та юнаків: Ч/Ж12,14,16,18,20;  

Вікові групи в 3-етапних естафетах: Ч/Ж 12,14,16,18,20,21Е.  

Склад команди:  

чемпіонат України серед дорослих: до 12 учасників у будь-якій групі, 2 

тренера, представник;  

чемпіонат України серед юніорів та юнаків до 15 учасників у будь-якій групі, 

2 тренера, представник.  

Групи учасників змагань у чемпіонаті України серед ветеранів: 

в індивідуальних видах програми - Ч/Ж 35, 40, 45, 50, 55 60, 65, 70, 75, 80 

і старші; 

в 3-етапних естафетах - Ч/Ж 110, 140, 180, 210 (за сумою віку учасників 

естафетної команди).  

Склад команди: до 16 учасників у будь якій групі, 2 тренера, 

представник;  

Комплектування естафетних команд – за територіями. Неповні 

команди до естафетних змагань не допускаються. Естафетні команди, 

скомплектовані зі спортсменів різних територій, змагаються поза 

конкурсом. 

Кількість команд від території не обмежена. Спортсмени - громадяни 

інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом. 

- Група Ч/Ж 21А. Результати спортсменів не зараховуються до командного 

заліку. 

-Клубний Кубок України - 

Ч/Ж12,14,16,18,20,21Е,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80. 

Склад команди: Кількість учасників від клубу не обмежена. 

Визначення результатів: 

 

Місце спортсмена в кожній групі на кожній дистанції та естафетної 

команди в кожній групі визначається за меншим часом проходження 

дистанції. Місце команди в загальному заліку визначається за більшою 

сумою балів учасників незалежно від групи та статі:  

командний чемпіонат України серед дорослих: до 9-ти кращих 

особистих результатів в індивідуальних змаганнях та до 3-х кращих 

результатів в естафетах.  



командний чемпіонат України серед юніорів та юнаків: до 12-ти 

кращих особистих результатів в індивідуальних змаганнях та до 4-х кращих 

результатів в естафетах.  

чемпіонат України серед ветеранів: до 12-ти кращих особистих 

результатів в індивідуальних змаганнях та до 4-х кращих результатів в 

естафетах. 

Бали кожного спортсмена у кожній групі нараховуються за формулою:  

100 x (2 - (Tуч./Тпер.)), де 

Tуч. – час проходження дистанції учасника/естафетної команди, 

Тпер. – час проходження дистанції переможцем групи. 

Бали естафетним командам у кожній групі нараховуються  

з коефіцієнтом 3,0. За умови рівності суми балів у декількох команд  

у загальному заліку перевага надається команді, що має більше перших 

місць в естафетах, потім – в індивідуальних змаганнях. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця на окремих дистанціях змагань 

нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.  

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у загальнокомандному заліку 

чемпіонату України нагороджуються дипломами Федерації відповідних 

ступенів. 

ЗАЯВКИ: 

 Попередні он-лайн заявки в електронному варіанті в тому числі на 

естафети подаються на сторінці заявок змагань  

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3010 

порядок заявки на естафету: 

- у заявочній формі "Введення, редакція заявки" відкривається вікно 

"Заявка на естафету", що дозволяє ввести заявку; 

- всім учасникам необхідно надати заявку відповідно до груп та етапів; 

- учасники обираються із заявки на ці змагання або із загальної бази; 

- обов'язково введіть оригінальну назву кожній естафетній команді. 

Зміни в заявці відбудуться тільки в тих учасників, в яких в таблиці 

поставили Ви позначку! 

Увага! На мандатну комісію необхідно подати: 

 Заявку на ЧУ серед дорослих 



 Заявку на ЧУ серед юніорів та юнаків 

 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. 

Система відмітки: на змаганнях буде застосовано відмітку електрону 

відмітку Sport Ident. 

 Учасники: вносять номер чіпу у формі он-лайн заявки або сплачуть оренду 

чіпу додатково   до сплати стартового внеску у розмірі; 

 для груп Ч/Ж 12-16  - 20 грн. за всі дні; 

 інші групи – 50 грн. за всі дні змагань. Учасники, що мають власні 

чипи повинні надати їх номери в он–лайн заявці. Відсутність у 

заявці номеру чіпа учасника свідчить про згоду на оренду чіпа у 

Організаторів 

Представники отримують орендні чіпи під час проходження мандатної 

комісії. Учасники здають їх особисто в останній день після зчитування 

на фініші. 

Проживання 

 

       Розміщення учасників у польовому таборі у центрі змагань, а 

також у приватному секторі, в готелях та гуртожитках м. Олешки та            

м. Херсон. Більше інформації та ціновий діапазон в бюлетені №2  

Транспортне обслуговування під час змагань 

 

Транспортне обслуговування під час змагань буде надаватися згідно 

попередніх заявок на сайті змагань та при умові 100 відсоткової 

передоплати на визначені реквізити. 

Більше інформації в бюлетені №2. 

Фінансування 

Витрати ,що пов’язані з участю у змаганнях і відрядженням команд 

та окремих спортсменів (проїзд в обох напрямках, проїзд до місця 

змагань, добові в дорозі, харчування, житло, спорткарти) за рахунок 

організацій що відряджають. 

Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок 

державного фінансування та стартових внесків. 

 



Внески за 4 дні змагань:  

Ч/Ж 1960-1951 р. н., люди з 

обмеженими 

можливостями 

60 240 300 600 

Ч/Ж 1950 р.н. та старші 40 160 200 400 

Сім’я з 3 та більше осіб* 50% від заявочного внеску за кожного в 

залежності від віку спортсмена 

 

*Сім’я (не менше 3-х осіб) – батьки та діти не молодше 10 років, які 

обов’язково беруть участь у змаганнях та є дійсними членами ФСОУ. 

 

Оплата стартового внеску та оренди чіпа:  

Стартовий внесок та оплату за оренду чіпа необхідно  сплатити до 

27.08.2020 р., поповнивши картковий рахунок ПриватБанку  

5363 5426 0299 2266  Бібленко Василь Станіславович  

За інформацією звертайтесь за тел: 0665836819 або 

biblenko1985@gmail.com 

Зробити це можна одним з наступних способів: 

1. У відділеннях Приватбанку через касу або термінал самообслуговування 

(тільки Приватбанку); 

2. У системі Приват 24 (для власників карт Приватбанку); 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА МОЖЛИВУ КОМІСІЮ ЗА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ! 

Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на тел. 

+380665836819 або електронною поштою biblenko1985@gmail.com в 

якому зазначити: прізвище та ім`я учасника, групу, суму оплати, дату та час 

поповнення рахунку. 

Приклад повідомлення: Михайлюк Іван, Ч12, 200+20 грн., 

16.08.2020, 15:30. 

Квитанцію про оплату прохання зберігати для пред’явлення при проходженні 

мандатної комісії. 

УВАГА! При оплаті стартового внеску з картки іншої особи, чи терміналу 

ВАЖЛИВО вказати своє прізвище та ім’я!. 

     

 

ВІКОВА ГРУПА 

 
 

Пільговий 

заявочний 

внесок для  

членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 

За 4 дні  

Пільговий внесок 

для членів 

ФСОУ(доля 

”Організатора” 

За 4 дні 

Повний 

пільговий 

внесок для 

членів ФСОУ 

За 4 дні 

Повний внесок 

для не членів 

ФСОУ 

за 4 дні 

 

Ч/Ж до 2007 р.н. 40 160 200 400 

Ч/Ж 2006 р.н., 
 

 

60 

 

240 

 

300 
600 

Ч/Ж 2005-2002 р.н. 60 240 300 600 

Ч/Ж  2001-1961 р.н. 80 320 400 800 

mailto:biblenko1985@gmail.com
mailto:biblenko1985@gmail.com


Місцевість 

Спортивні карти виготовлені в 2020 році, автор карт Михайлов Олександр 

Схема розташування арен та заборонених для тренування районів: 

 

 

 



 

 

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до участі в змаганнях. Більш 

детальна інформація незабаром в Бюлетені №2 

 

 

 

 


