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Міністерство молоді та спорту України

Федерація спортивного орієнтування України

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

Черкаської обласної державної адміністрації

Відокремлений підрозділ ФСОУ у Черкаській області

ОРГАНІЗАТОРИ:

Головний

суддя

Уфімцева Тетяна 

(м. Черкаси)
І категорія 093 743 93 27

Головний

секретар

Гевел Владислав 

(м. Черкаси)
ІІ категорія 093 077 06 74

Заступник 

гол. судді по 

дистанціям

Михайлов 

Олександр 

(м. Херсон)

національна 

категорія
095 430 37 46

Заступник 

гол. судді 

з оргпитань

Чорний Євгеній 

(м. Черкаси)
ІІ категорія 063 679 35 01

Контролер

ФСОУ

Постельняк Олег

(м.Суми)

національна

категорія
067 540 18 54

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Дитячий оздоровчий центр 
відпочинку "Дахнівська Січ", вул. Дахнівська, 36, с. Свидівок, 
Черкаський район, Черкаської області.
Координати центру змагань: 49.495007, 31.958230
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https://www.google.com/maps/place/49%C2%B029'42.0"N+31%C2%B057'29.6"E/@49.495007,31.95823,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.495007!4d31.95823


УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
22 жовтня Четвер.

12:00- 20:00 Приїзд, розміщення учасників
(центр змагань).

14:00-18:00  Модельні змагання (полігон) .

13:00-18:00 Робота мандатної комісії (центр змагань).

18:00-19:00 Нарада представників та тренерів команд

(центр змагань).

23 жовтня П’ятниця.

09:00 Виїзд автобусів від центру змагань на арену старту

(с. Думанці - 27 км  від центру змагань).

11:00 Змагання на довгій дистанції.

24 жовтня Субота.

08:00 Виїзд автобусів від центру змагань на арену старту

(с. Худоліївка - 45 км  від центру змагань).

10:00 Змагання на середній дистанції.

17:00 Урочисте відкриття змагань та церемонія

нагородження переможців та призерів змагань.

25 жовтня Неділя.

10:00 Церемонія нагородження 2-го дня змагань

(арена змагань).

11.00 Змагання на короткій дистанції (с. Думанці).

14.00 Церемонія нагородження та закриття змагань.

26 жовтня Понеділок.

09:00 Від’їзд учасників та суддів змагань.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
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УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

До участі у змаганнях допускаються збірні команди та 
спортсмени областей, м. Києва і Севастополя, АР Крим, ФСТ, 
ДЮСШ, спортивних клубів.

Склад команди: кількість учасників від території –
до 16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник.

Кількість команд від території не обмежена.
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати 

участь у змаганнях поза конкурсом.
Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил 

спортивних змагань зі спортивного орієнтування (далі –
Правила).

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

Чемпіонат України 
(дорослі, юніори, юнаки)

Ч/Ж 12, 14,  16, 18, 20, 21А

КУБОК УКРАЇНИ
Ч/Ж 21Е

Чемпіонат України 
серед ветеранів

Ч/Ж 35, 40, 45,  50, 55, 
60, 65, 70, 75, 80

До участі у змаганнях допускаються збірні
команди та спортсмени областей, м. Києва
і Севастополя, АР Крим, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів.
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ

Попередні заявки на участь у змаганнях можна
здійснити не пізніше ніж за 7 днів до початку змагань
до 20:00, 15 жовтня 2020 р.) на сайті Федерації через
систему он-лайн заявок:
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3062.

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день
приїзду подаються: іменні заявки, завірені печаткою
та підписами керівників структурних підрозділів
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і
Севастополя, спортивних клубів та лікарем, копія
паспорту або свідоцтва про народження, класифікаційні
книжки, страхові поліси. До змагань допускаються
учасники, які підтвердили в установлений термін свою
участь.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

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

В індивідуальних видах програми бали нараховуються
за формулою: К = 100х(2-Туч./Тпер.), де К - очки 
учасника, Туч. - час проходження дистанції учасником, 
Тпер. - час проходження дистанції переможцем. 
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http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3062


ВІКОВА
ГРУПА

Пільговий
заявочний
внесок для 

членів
ФСОУ (доля 

ФСОУ) 

Пільговий
заявочний для 

членів ФСОУ 
(доля 

організатора)

Повний
пільговий
заявочний
внесок для 

членів
ФСОУ

Повний
заявочни
й внесок
для не 
членів
ФСОУ

Ч/Ж до 2007 30 120 150 150

Ч/Ж 2006 45 195 240 480

Ч/Ж 2005-2002 45 215 260 520

Ч/Ж 2001-1961 60 240 300 600

Ч/Ж 1960-1951 
р. н., люди з 

обмеженими
можливостями

45 195 240 480

Ч/Ж 1950  та 
старші

30 120 150 300

Сім’я з 3 та 
більше осіб* 

50% від заявочного внеску за кожного 
в залежності від віку спортсмена 

Внески за 3 дні змагань:

*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.
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ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на організацію та проведення змагань
(харчування суддів, канцтовари, папір) здійснюються
за рахунок коштів Державного бюджету України
передбачених Мінмолодьспортом відповідно до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів України на 2020 рік, у межах
затвердженого кошторису, інші витрати – за рахунок
позабюджетних коштів, залучених Федерацією.

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються
всі витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганні:
оплата проїзду та добових під час переїзду учасників,
перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця
проведення змагання, харчування, проживання
та страхування від нещасних випадків.

На змаганнях буде застосована електронна
відмітка SportIdent. Учасники, які мають SI - чіпи,
мають повідомити про це організаторів при подачі
попередньої заявка та вказати їх номер. У разі втрати
орендованого чіпа учасник компенсує його повну
вартість. Учасники, які не мають SI – чіпів, сплачують їх
оренду додатково до стартового внеску 30 грн. за всі
дні змагань.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ
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БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ 

ЗМАГАНЬЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно
до постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025
"Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально
відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-
видовищних заходів" та від 22 липня 2020 № 641 "Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", та за погодженням
управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної
державної адміністрації (лист від 23.09.2020 № 02/14/01-10/17194).

ТРАНСПОРТ

До дитячого табору «Дахнівська Січ» можливо дістатися
маршруткою №31 до зупинки вул.Горіхова (1-а кінцева), а далі пішки 1,3
км.
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