
 

 

    

 

            

Кубок України 
Всеукраїнські змагання зі 

спортивного орієнтування 

Кубок Столиці 
 

 
 

  

 
   

 



2 

 

 

 

 

 

БЮЛЕТЕНЬ 2 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАТОРИ 

Міністерство молоді та спорту України 

Федерація спортивного орієнтування України 

Управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки молоді та спорту виконавчого органу 

КМДА 

Відокремлений підрозділ ГО «Федерації спортивного орієнтування України» в місті Києві 

Клуб спортивного орієнтування «ОРІОН» 

Клуб спортивного орієнтування «О-КЛУБ» 

 

СКЛАД ГСК 

Головний суддя             Кудрін Володимир  (суддя 1 категорії м. Київ)                       (067) 552-47-14 

                                                                                                                             orionkiev2015@gmail.com 

 

Зам головного судді     Петров Олександр (суддя 1 категорії м. Київ)                        (068) 306-54-42 

по орг. питанням:                        

                                                                      

Головний секретар:      Рудич Людмила (суддя 1 категорії м. Київ)                             (067) 447-56-23 

                                                                                                                             orionkiev2015@gmail.com 

ІТ директор:                   Ткаченко Василь (суддя національн. категорії м. Київ)           (067) 444-26-16 

  

Заст. гол. судді             Тесленко Михайло (суддя 1 категорії м. Одеса)                      (097) 541-00-97 

по дистанціях:               Прокопчук Вадим (суддя міжнародн. категорії м. Чернівці)    (050) 315-04-64    

 

Контролер:                     Петров Віталій       (суддя міжнародн. категорї  м. Київ)         (097) 397-67-66    
 

Інформаційний ресурс у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/448189518709881/  

 

ТЕРМІН, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

01-04 червня 2018 р., м. Київ 

mailto:orionkiev2015@gmail.com
mailto:orionkiev2015@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/448189518709881/
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ЦЕНТР ЗМАГАНЬ  

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Адреса: вул. Пестеля, 7, м. 

Київ. Район станції метро «Вокзальна»  GPS: 50°26'42.7"N 30°29'25.3"E        50.445192, 30.490358.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Вхід до приміщення центру змагань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема розташування центру змагань 

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

01 червня (п’ятниця): 

Заїзд учасників. 

12:00 - 19:00 – Робота мандатної комісії (центр змагань).  

                         Тренувальний полігон (станція метро «Палац спорту»). 

Увага для всіх Киян! – реєстрація буде можлива лише 01.06.2018 – п’ятниця. 

02 червня (субота): Кубок України. Змагання на дистанціях спринту.  

08:30 - 10:00 – Робота мандатної комісії (центр змагань). 

Увага!  - реєстрація можлива лише для учасників з інших міст (не кияни), які приїжджають 

02 червня, за умови надсилання скан-копії іменної заявки, завіреної лікарем диспансеру до 27 

травня на адресу: orionkiev2015@gmail.com . 

10:30 – Церемонія відкриття (арена змагань). 

11:00 – Початок змагань на дистанціях спринту, Кубок України. 

13:30 – Публікація стартового протоколу нокаут-спринту 

14:30 – Початок змагань на дистанціях нокаут-спринту  

             (окремий вид лише для груп Ч/Ж 21Е, 1-12 місця за результатами спринту). 

 

Полуфінал – параметри (без розсіювання) 

Ч/Ж – 7 КП, 0.8 км; очікуваний час переможця 7-8 та 9-10 хвилин. 

mailto:orionkiev2015@gmail.com
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14:30 – старт полуфіналу Ч-ПФ1 (6 осіб – 1,4,5,8,9,12 місця) 

14:35 – старт полуфіналу Ч-ПФ2 (6 осіб – 2,3,6,7,10,11 місця) 

14:40 – старт полуфіналу Ж-ПФ1 (6 осіб – 1,4,5,8,9,12 місця) 

14:45 – старт полуфіналу Ж-ПФ2 (6 осіб – 2,3,6,7,10,11 місця) 

 

Фінал – параметри (без розсіювання) 

Ч/Ж – 10 КП, 1.17 км; очікуваний час переможця 9-10 та 11-12 хвилин. 

15:15 – старт фіналу Ч (6 осіб: 1,2,3 ПФ1+1,2,3 ПФ2) 

15:20 – старт фіналу Ж (6 осіб: 1,2,3 ПФ1+1,2,3 ПФ2) 

             15:50 – квіткова церемонія нагородження   

03 червня (неділя): Змагання на подовжених дистанціях . 

11:00 – Початок змагань на подовжених дистанціях . 

14:30 – Церемонія нагородження переможців та закриття змагань (арена змагань). 

04 червня (понеділок): Від’їзд учасників змагань. 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

    До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які вчасно надіслали попередню заявку та при 

проходженні мандатної комісії надали: 

  іменну заявку завірену лікарем диспансеру,  

 копію страхового медичного полісу,  

  розписку, зразок якої наведений наприкінці бюлетеня. 

    

 

 

Змагання особисті, по віковим категоріям: 

 КУБОК УКРАЇНИ: Ч/Ж21Е; 

Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у Кубку України поза конкурсом. 

 НОКАУТ - СПРИНТ: Ч/Ж21Е; 

 

 КУБОК СТОЛИЦІ –відкрита першість міста   

 Ч/Ж    - 12     2006-2007 р.н. 

 Ч/Ж    - 14     2004-2005 р.н. 

 Ч/Ж    - 16     2002-2003 р.н.      

 Ч/Ж    - 18     2000-2001 р.н. 

 Ч/Ж       21А  спрощені дистанції (будь який вік) 

 Ч/Ж       21Е   складні дистанції   (будь який вік) 

 Ч/Ж       35 +  1983 р.н. та старші 

 Ч/Ж       45 +   1973 р.н. та старші 

 Ч/Ж       55 +   1963 р.н. та старші 

 Ч/Ж       65 +   1953 р.н. та старші 

 відкрита ДІТИ – 10  2008 р.н. (з батьками) 

 відкрита ДОРОСЛІ  - початківці (будь який вік);  

                                                  - усі бажаючі після закриття заявки (будь який вік). 
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Змагання особисті, проводяться відповідно до Правил зі спортивного орієнтування. 

Місце спортсмена у кожній змагальній категорії  визначається за меншим часом проходження 

дистанції.  

 

Місце спортсмена у всеукраїнських змаганнях «КУБОК СТОЛИЦІ» визначається за більшою сумою 

балів, набраних у двох видах програми: спринтерська дистанція та подовжена дистанція. Бали за 

один вид нараховуються за формулою: 1000 х (час переможця / час учасника). 

 

Місце спортсмена у НОКАУТ – СПРИНТІ визначається за меншим часом проходження дистанції. 

 

НАРОГОДЖЕННЯ 

 Переможці та призери КУБКУ УКРАЇНИ – нагороджуються дипломами та медалями,  

 Переможці НОКАУТ – СПРИНТУ нагороджуються дипломами та медалями, 

 Переможці та призери вікових категорій: Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65  

за сумою балів КУБКУ СТОЛИЦІ нагороджуються дипломами та медалями. 

 

Спортсмени, які не з’являються на церемонію нагородження, нагороди не отримують. 

ВІДМІТКА 

Застосовується електронна відмітка Sport Ident.  

Моделі SI-10 та SI-11 обслуговуються. 

Увага! Чіпи Sport Time (одеські) та SI-5 не обслуговуються. 

У НОКАУТ – СПРИНТІ буде застосована безконтактна система відмітки.  

Учасники вносять номер власного чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують оренду чіпів 

додатково до сплати стартового внеску за два дні у розмірі:  

  учасники віком: Ч/Ж -12, -14, -16, -18,         10 грн. 

  усі інші:                                                           20 грн. 

Відсутність у заявці номеру чіпу учасника свідчить про згоду на оренду чіпу у Організаторів. 

Представники отримують чіпи в оренду під час реєстрації, а здають їх спортсмени особисто в 

останній день на фініші. Компенсація за втрату чіпу складає 1400 грн. 

ЗАЯВКИ та ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ 

Попередні іменні заявки приймаються до 23:00 години 27.05.2018 року на адресу он-лайн заявок 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1389 

Під час проходження мандатної комісії представники команд отримують виписку, де вказана 

кількість заявлених спортсменів та загальна сума стартового внеску, який представник має 

сплатити згідно з попередньою заявкою. 

Заявочний внесок враховує участь у двох змагальних видах. 

При участі у одному дні змагань внесок складає 50%. 

Розмір стартового внеску залежить не від часу реєстрації, а від терміну оплати.  

 

Заявочний внесок за участь у НОКАУТ – СПРИНТІ відсутній. 

 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1389
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Групи учасників Стартовий внесок Оренда чіпів 

 від 01.05 до 27.05. після 27.05  

«відкрита ДІТИ-10»,    80 грн. 100 грн.                 10 

Ч/Ж 12,14 80 грн.                  10 

Ч/Ж 16, 18 80 грн.                  10 

«відкрита ДОРОСЛІ»,  200 грн. 240 грн.                 20 

Ч/Ж  21А, 21Е, 35, 45 240 грн.                  20 

Ч /Ж  55, 65, особи з фізичними вадами 180 грн.                  20 

Сім'я (батьки та діти) 3 особи та більше  

 
50% від повного внеску по віковим групам 

     діти    10 

дорослі   20 

*УВАГА! При відмові від участі у змаганнях за поважних причин повертається 50% стартового 

внеску . 

 Після 27.05.2018 заявка можлива тільки в групи «відкрита ДІТИ», «відкрита ДОРОСЛІ» за умови 

участі в змаганнях по карті, надрукованій на струменевому принтері і стартуючи в кінці протоколу. 

ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 

Стартовий внесок та оренду чіпів можна сплатити до 23:00 години 27.05.2017, поповнивши 

картковий рахунок: 

ПАТ Приватбанк № 4149 4391 0220 5196 Червінка Катерина Миколаївна. 

Зробити це можна одним з наступних способів: 

1.У відділеннях Приватбанку через касу або термінал самообслуговування (тільки Приватбанку). 

2. У системі Приват24 (для власників карт Приватбанку). 

ВАЖЛИВО! Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на номер телефону 

 +38 (067) 223-09-62 або електронною поштою за адресою: orionkiev2015@gmail.com, в якому 

зазначити прізвище та ім`я учасника, групу, суму оплати та дату поповнення рахунку і додатково 

час оплати! 

Приклад повідомлення:        Петренко Марія, Ж12, старт+чіп 80+10 грн, 10.05.2018, 16:30. 

РОЗМІЩЕННЯ 

 Інформація надана у бюлетені – 1. обслуговування під час змагань не передбачається. До всіх 

арен можна добратись громадським  чи власним транспортом. Місця для паркування поблизу арен 

не передбачені. 

   ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Транспортне обслуговування під час змагань не передбачається. До всіх арен можна добратись 

громадським  чи власним транспортом. Місця для паркування поблизу арен не передбачені. 

ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати на організацію та проведення змагань  здійснюються за рахунок коштів, залучених 

організаторами та заявочних внесків. 

Витрати на  учасників змагань (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі, харчування, розміщення, 

збереження заробітної плати) здійснюється за рахунок організацій, що відряджають. 
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РАЙОН ЗМАГАНЬ 

Район заборонений для відвідування  

з метою тренувань. 

Забороняється використання будь-якої  

карти та тестування імовірних варіантів руху. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                            

КАРТИ  

Масштаб 02.06.2018 1:4000, перетин рельєфу 2,5 м, УЗ ФСОУ ISSOM-2007  

Масштаб 03.06.2018 1:5000, перетин рельєфу 2,5 м, УЗ ФСОУ ISSOM-2007  

 

Виконавці: Кір’янов Віктор, Тесленко Михайло, Мазур Євген. 

Виконання: 2017 - 2018 року.  

Друк: карти виготовлені в друкарні, Карти герметизовані. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ ПО ДНЯХ ЗМАГАНЬ 

 01 червня (п'ятниця): тренувальний полігон. 

Станція метро «Палац спорту».  

На тренувальному полігоні будуть встановлені КП розміром 15х15 см.  

Попереднє замовлення карт: тел. (067) 552-47-14   Кудрін Володимир. 

 02 червня (субота): Кубок України,  . Змагання на дистанціях спринту. 

Район змагань обмежений вулицями Б.Хмельницького, Бульварно-Кудрявська, Велика 
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Житомирська, Володимирська. 

Проїзд громадським транспортом: метро до станції «Університет» або «Золоті ворота». Далі 

пішки за схемою, наведеною нижче. 

 

Схема підходу - під’їзду на арену 02.06. 

    

 Арена змагань:. GPS 50°26'54.5"N 30°30'16.9"E       50.448472,30.504683 

сквер Олеся Гончара по вул. Михайла Коцюбинського. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевість: житлова забудова з розгалуженою сіткою вулиць, проїздів, переходів на відлогих 

схилах Старокиївської гори. Максимальний перепад висоти на схилі 35м. Наявність твердого 

покриття уздовж можливих шляхів руху становить 80-90%. 

 

Небезпечні місця: схили, підпірні стінки, сходи, вулиці з мало інтенсивним рухом.  

У В А Г А! Учасникам під час перетину або руху уздовж вулиць слід дотримуватись Правил 

дорожнього руху для пішоходів та проявляти звичайну обережність.  

Рекомендована форма учасників: кросівки та відкритий тип одягу. Заборонено використовувати 

взуття з шипами. 

Карантин:  

СПРИНТ: вхід до карантину на межі арени фінішу. На вході в карантинну зону здійснюється 

очистка чіпів. Всі учасники повинні потрапити в карантин до 11:10. Після вказаного часу очистка 

чіпів припиняється. Розминка дозволена тільки в межах карантинної зони. В карантині розташовані 

біотуалети, питна вода.  

Користуватись мобільними телефонами в карантинній зоні заборонено! Представники команд, які 

зайшли в зону карантину, повинні залишатись там до закриття старту. Після фінішу учасникам 

заборонено повертатися до зони карантину.  

Карта: М 1:4000, перетин рельєфу 2.5 м. 

Старт: роздільний. Інтервал старту 1 хвилина. Відстань до початку орієнтування становить 70 м. 
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Нокаут-спринт: 

Карта: М 1:4000, перетин рельєфу 2.5 м 

Полуфінал: Усі учасники повинні потрапити в карантин до 14:20. 

Після вказанного часу очичтка чіпів припиняється. Розминка дозволена тільки в межах карантинної 

зони. В карантині розташовані біотуалети, питна вода. 

Старт груповий.  

 

Параметри дистанцій СПРИНТУ 

 

Група 
Довжина 

(км) 

Набір 

висоти 

(м) 

Кількість 

КП 
Група 

Довжина 

(км) 

Набір 

висоти 

(м) 

Кількість 

КП 

Ч12 0.76 15 6 Ж12 0.76 15 7 

Ч14 1.14 20 9 Ж14 1.04 15 7 

Ч16 2.37 35 14 Ж16 1.14 20 9 

Ч18 2.19 30 14 Ж18 2.37 35 14 

Ч21А 2.37 35 14 Ж21А 1.79 25 12 

Ч21Е 2.58 50 14 Ж21Е 2.19 45 14 

Ч35 2.19 30 14 Ж35 2.37 35 14 

Ч45 2.37 35 14 Ж45 1.79 25 12 

Ч55 1.79 25 12 Ж55 1.14 20 9 

Ч65 1.14 20 9 Ж65 1.04 15 7 

Відкрита 

ДІТИ 

0.76 15 6 Відкрита  

ДОРОСЛІ 

   

 

Контрольний час 55 хвилин. 

03 червня (неділя): Змагання на подовжених дистанціях. 

Район змагань: Майдан Незалежності, вул. Хрещатик та вулиці на схилах Хрещатого яру, парк 

Володимирська гірка, частина нижнього міста - Подолу. 

Проїзд громадським транспортом: метро до станції метро «Майдан Незалежності» або 

«Хрещатик». Далі пішки за схемою, наведеною нижче. 
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                                                                      Схема підходу-під’їзду до арени 03.06. 

 

 

Арена змагань:. GPS 50°26'44.1"N 30°31'41.6"E   50.445575, 30.528217 

площа Івана Франка. 

 

Місцевість: житлова забудова, парк. Максимальний перепад висот 80 м. Наявність твердого 

покриття уздовж можливих шляхів руху становить 90%.  

Рекомендована форма учасників: кросівки та відкритий тип одягу. Заборонено використовувати 

взуття з шипами.  

 

Небезпечні місця: схили, підпірні стінки, сходи, вулиці з мало інтенсивним рухом.  

У В А Г А! Учасникам під час перетину або руху уздовж вулиць слід дотримуватись Правил 

дорожнього руху для пішоходів та проявляти звичайну обережність. 

 У В А Г А! У районі проведення змагань походять інші заходи, присвячені святкуванню ДНЯ 

СТОЛИЦІ, або ведуться підготовчі роботи. На карті такі місця позначені, як ЗАБОРОНЕНА 

ТЕРИТОРІЯ. Передбачене декілька пробігань підземними переходами. Учасники, що 

перетнуть заборонені території або вулиці поза підземними переходами, будуть 

дискваліфіковані.  

 

Старт: роздільний. Інтервал старту 1 хвилина. Відстань до початку орієнтування становить 20 м. 
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Параметри ПОДОВЖЕНИХ дистанцій 

 

Група 
Довжина 

(км) 

Кількість 

КП 
Група 

Довжина 

(км) 

Кількість 

КП 

Ч12 2.03 12 Ж12 2.03 12 

Ч14 2.81 16 Ж14 2.31 13 

Ч16 4.54 26 Ж16 3.89 25 

Ч18 6.77 34 Ж18 4.84 29 

Ч21А 7.2 33 Ж21А 4.3 24 

Ч21Е 8.5 44 Ж21Е 7.31 36 

Ч35 7.31 36 Ж35 4.84 29 

Ч45 6.77 34 Ж45 4.54 26 

Ч55 4.54 26 Ж55 3.89 25 

Ч65 3.51 25 Ж65 3.1 21 

Відкрита 

ДІТИ 

1.51 8 Відкрита  

ДОРОСЛІ 

2.79 14 

 

Контрольний час 3 години. 

       

  

 

 

 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ БАЖАЮТЬ УЧАСНИКАМ ВДАЧІ ТА ПРИЄМНИХ СТАРТІВ. 
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                                                                                                                    Д О Д А Т О К 

 

Я, _____________________________________________________ беру участь у змаганнях «Кубок 

СТОЛИЦІ». Засвідчую власним підписом те, що стан мого здоров’я дозволяє брати участь у спортивному 

заході. Усвідомлюю усі можливі ризики. Відповідальність за можливі наслідки беру на себе. Зобов’язуюсь не 

пред’являти претензій до організаторів у випадку отримання фізичних травм чи погіршення фізичного стану 

здоров’я під час змагань та по закінченню змагань. Також зобов’язуюсь не пред’являти  претензій до 

організаторів змагань у випадку понесення будь-яких збитків (втрату або пошкодження особистих речей) під 

час змагань. Із положенням та бюлетнем про змагання ознайомлений та зобов’язуюсь його дотримуватись.  

  

Дата ______________            Підпис___________________  
 

  


