Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед дорослих,
юніорів та юнаків
Кубок України (1 – 2 етапи сезону 2017-2018 рр.) на лижах
21.12-25.12.2017 р., с.Реутинці, Кролевецького р-ну,Сумської обл.
БЮЛЕТЕНЬ 1
Організатори: Міністерство молоді та спорту України,
Управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації
Федерація спортивного орієнтування України.
Головний судя: Шкура Володимир Михайлович (суддя першої категорії, м. Кролевець);
тел. + 38 097 870 15 84..
Гол.секретар Тесленко Михайло(суддя першої категорії, Одеська обл.);
Заст. гол. судді по дистанціям: Головко Володимир (суддя першої категорії Сумська обл.)
Заст. гол. судді з оргпитань: Чечель Валерій Вікторович +380971234242
Контактні реквізити: E-mail: shvm-bg@yandex.ru
Заявки: http://orient.z52.ru/
Терміни змагань: 21.12-25.12.2017 р.
Місце проведення: с.Реутинці Кролевецького р-ну, Сумської області.
Центр змагань: Реутинський аграрний ліцей, с. Реутинці, Кролевецького району,Сумської
області., відкритий 21.12.2017 р. з 9.00
Проїзд до центру змагань:
Власним автотранспортом: зі сторони м.Києва рух трасою М02 до м.Кролевець, далі рух
трасою Т2503 до Реутинського аграрного ліцею.
Замовленим транспортом організаторів: від залізничної станції м.Кролевець та
зворотньо. Вартість 30 грн. Час у дорозі – 25 хв. Термін надання заявок на проїзд в
замовлених автобусах та повідомлення про час прибуття до м. Кролевець - директору
Реутинського аграрного ліцею Чечелю Валерію Вікторовичу (тел. 097 123-42-42) до
18.12.2017 р. Надаються необхідні фінансові документи.
Транспортне обслуговування під час змагань:
На замовлення команд буде організовано проїзд учасників до місць змагань транспортом
організаторів. Час у дорозі 25-30 хв.
Вартість проїзду 70 грн. за два дні змагань. Надаються необхідні фінансові документи.У
третій день відстань до центру змагань до 1 км.
Програма змагань:
21 грудня, четвер
12:00 - 20:00 Приїзд, розміщення учасників
13:00 - 16:00 Модельні змагання (полігон)
15:00 - 18:00 Робота мандатної комісії
19:00 - Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань).
22 грудня, п’ятниця
11:00 - Старт змагань на середній дистанції
18:00 – Церемонія відкриття змагань. Церемонія нагородження
19:00 - Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань).

23 грудня, субота
11:00 - Старт змагань на 2х-етапній естафетній дистанції
18:30 - Церемонія нагородження (Центр змагань).
19:00 - Засідання ГСК та представників команд (Центр змагань).
24 грудня, неділя
10:30 - Старт змагань на спринтерській дистанції
14:30 - Церемонія нагородження, закриття змагань (Центр змагань).
25 грудня, понеділок: Від’їзд учасників змагань
До участі у Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування серед дорослих,
юніорів та юнаків, Кубку України (1-2 етапи сезону 2017-18 р.р. ) на лижах допускаються
спортсмени та команди АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ,
спортивних клубів.
Склад команди території: до 12 спортсменів, 2 тренера, 1 представник.
Кількість команд від території не обмежена.
Групи учасників змагань:
чемпіонат України серед: дорослих Ч/Ж 21Е, Ч/Ж 21А;
юніорів - Ч/Ж 20;
юнаків - Ч/Ж 12, 14, 16, 18.
Кубок України :
Ч/Ж 21Е.
Чемпіонат України серед ветеранів: Ч/Ж 35,50,65
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування (далі – Правила).
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті та Кубку
України поза конкурсом.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду;
юніори – не нижче ІІІ розряду;
дорослі – не нижче ІІ розряду.
Загальні положення визначення результатів:
Відповідно до Регламенту
Обмеження: згідно Положення Міністерства молоді та спорту України.
Можливості для тренувань: з питань організації тренувань звертатися до Шкури В.М. тел.
+ 38 097 870 15 84
Райони, що закриті для тренувань: карти «Рєвград», закриті для відвідувань до 25.12.2017р.
Заявки:
Попередні заявки на участь у змаганнях повинні досягнути організаторів змагань – не
пізніше 17 грудня 2017 року за адресою: http://orient.z52.ru/
Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної
культури та спорту обласної державної адміністрації або клубів, та завірені медичною
установою або спортивним диспансером, паспорти або свідоцтва про народження,
кваліфікаційні книжки спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії.
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.
До змагань допускаються команди, які підтвердили у встановлений термін свою участь у
змаганнях.

Внески за 3 дні змагань :

Повний пільговий внесок
для членів ФСО України

Повний внесок не членів
ФСО України

Ч/Ж до 2004 р.н.

72 грн.

72 грн.

Ч/Ж 2003 р.н.

120 грн.

180 грн.

1947 р.н. та старші

120 грн.

240 грн.

Ч/Ж 2002 – 1999 р.н.,
Ч 1957 – 1948 р.н,
Ж1962 – 1948 р.н, люди з
обмеженими
можливостями
Ч 1998 – 1958 р.н.,
Ж 1998 – 1963 р.н.

144 грн.

217 грн.

144 грн.

288 грн.

192 грн

384 грн.

Вікові групи

Сім’я з 3-х і більше осіб

один максимальний внесок за всіх за кожний вид змагань

Система відмітки
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sport Ident. Учасники вносять номер
чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують оренду чипів додатково до сплати стартового
внеску у розмірі за всі дні змагань: 30 грн. (для груп ЧЖ12-20,Ч/Ж35,50,65); 45 грн. (для
інших груп).
Розміщення :
Термін подачі заявок на розміщення - директору Реутинського аграрного ліцею Чечелю
ВалеріюВікторовичу (тел. 097 123-42-42) до 17.12.2017 р
1. Гуртожиток Реутинського аграрного ліцею, с. Реутинці, Кролевецького району, Сумської
області, відкритий для розміщення з 9:00 21.12.2017 р.
- 4-місні номери. Умивальник, гарячий душ, туалети загального користування у коридорах.
Вартість - 35 грн. на добу з особи.
- 4-місні номери. Умивальник, гарячий душ, туалети загального користування у коридорах.
Вартість - 50 грн. на добу з особи.
Термін оплати – під час мандатної комісії. Надаються необхідні фінансові документи.
2. Самостійно в готелях м. Кролевець.
Харчування:
1. В їдальні училища.
Вартість: 60 грн. за триразове харчування на добу (сніданок, обід, вечеря)
Термін подачі заявок на харчування - директору Реутинського аграрного ліцею Чечелю
Валерію Вікторовичу (тел. 097 123-42-42) до 17.12.2017 р
Термін оплати – під час мандатної комісії.
Надаються необхідні фінансові документи.

Фінансування.
Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі,
харчування, розміщення, збереження заробітної плати - за рахунок організацій, що
відряджають.
За рахунок коштів, що залучені Федерацією.

Параметри дистанцій
Середня дистанція 22.12.2017 року
Місцевість
Район змагань «Урочище Рудки» (м. Кролевець) – місцевість яруго-балкового типу,
ліс переважно листяних та змішаних порід, з густим підліском, відкриті місця, галявини –
приблизно 20 %, добре розвинута система просік та доріг. Небезпечні місця: круті схили
балок та ярів!!!
Параметри дистанцій
Група
Ч21Е,Ч20
Ж21Е,Ж20
Ч18,Ч21А,Ч35
Ч16,Ч50,Ж18,Ж21А,Ж35
Ч14,Ч65, Ж16,Ж50
Ж14,Ж65
Ч12,Ж12

Довжина (км)
4.5
4.1
3.7
2.9
2.2
1,5
1.1

К-ть КП
19
16
15
15
13
10
7

Контрольний час 2:00 години !!!
2-х етапна естафета 23.12.2017 року
Місцевість
Район змагань «Урочище Рудки» (м.Кролевець) – місцевість яруго-балкового типу, ліс
переважно листяних та змішаних порід, з густим підліском, відкриті місця, галявини –
приблизно 20 %, добре розвинута система просік та доріг. Небезпечні місця: круті схили
балок та ярів!!!
Параметри дистанцій
Група
Ч21Е,Ч20
Ж21Е,Ж20
Ч18, Ч35
Ч16,Ч50,Ж18,Ж35
Ч14,Ч65,Ж16,Ж50
Ж14,Ж65
Ч12,Ж12

Довжина (км)
3,7
3,4
3,2
2,5
2,1
1,8
1,0

Контрольний час 3:00 години !!!

К-ть КП
19
15
14
12
9
9
6

Спринт 24.12.2017 року
Місцевість
Район змагань (с. Реутинці) – місцевість рівнинна, ліс переважно листяних та змішаних
порід, з густим підліском, місцями заболочений. Відкриті місця, поляни, вирубки –
приблизно 25 %, добре розвинута система просік та доріг.
Параметри дистанцій
Група
Ч21Е,Ч20
Ж21Е,Ж20
Ч18,Ч21А,Ч35
Ч16,Ч50
Ж18,Ж21А,Ж35
Ч14,Ч65,Ж16,Ж50
Ж14,Ж65

Довжина (км)
3.3
2.9
2.5
2.1
1,7
1,5
1,4

К-ть КП
12
11
11
9
8
8
7

Ч12,Ж12

1,0

5

Контрольний час 1:30 години !!!

Організатори рекомендують учасникам додатково мати при собі взуття для бігу
(кросівки, тощо). В разі несподіваного зникнення або різкого зменшення снігового
покриву, змагання будуть проведені бігом.
БАЖАЄМО ВДАЛИХ СТАРТІВ !!!

