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Черкаська область, Черкаський район, 

лісові масиви с.Сагунівка та м.Черкаси

УВАГА!!!! Якщо у групі буде заявлено 

меньше 3 осіб, групи будуть об’єднуватись.

ЯК ДОЇХАТИ: з автостанції м.Черкаси ( АС-2 біля

ж/д вокзалу)  рейсові автобуси: № 166  «Черкаси-

Сагунівка» , «Черкаси-Топилівка».

Будинок культури,  с.Сагунівка, 

GPS (49.294055, 32.367151).

Ч/Ж-Open новачки Ч/Ж-21 1974 – 2001 

Ч/Ж-10 2010 – 2011 Ч/Ж-45 1966 – 1975 

Ч/Ж-12 2008 – 2009 Ч/Ж-55 1956 – 1965 

Ч/Ж-14 2006 – 2007 Ч/Ж-65 1955 – 1951 

Ч/Ж-16 2004 – 2005 Ч/Ж-70 1950 р.н. і ст.

Ч/Ж-18 2002 – 2003 

Змагання командно-особисті.

Чемпіонат Черкаської області серед ветеранів особистий.



УВАГА!!!! Присутні зміни у розкладі програми

змагань у зв’язку з новою картою  в м. Черкаси

23 липня,  четвер

13.00 – 19.00 заїзд учасників, робота мандатної комісії 

(центр змагань, будинок культури с.Сагунівка)

16.00 – 19.00 полігон (карта “Схил” біля будинку культури)

19:00 – 20:00 нарада представників та тренерів команд 

24 липня,  п’ятниця

10.00 – 13.00 робота мандатної комісії (центр змагань)

14.00 виїзд спортсменів з с.Сагунівки на арену змагань

в м.Черкаси

16.00 початок змагань на спринтерських дистанціях  

(м.Черкаси, мікрорайон Луначарського)

18.00 відправлення автобусу  в центр змагань 

(с.Сагунівка)

25 липня, субота

08.00 – 08.30 виїзд 1-го автобусу на арену змагань

10.00 початок змагань на довгих дистанціях

18.00 відкриття змагань, нагородження переможців та 

призерів змагань 

26 липня, неділя

08.00 – 08.30  виїзд 1-го автобусу на арену змагань

10.00 початок  змагань на середніх дистанціях

14.00 нагородження переможців та призерів змагань, 

закриття змагань 



Група Внесок

за 3 дні 

Оренда

чипа

Внесок 

за 1 день

Ч/Ж ОPEN, 70 150 15 50

Ч/Ж 10, 12, 14, 65, 210 30 70

Ч/Ж 16, 18, 55 240 30 80

Ч/Ж 21, 45 270 30 90

Наметове містечко біля будинку культури у власних наметах –

30 грн. за всі дні змагань. Приготування їжі на власних примусах,

вогнище тільки в спеціально відведеному місці. Вода в будинку

культури. Дрова на території наметового містечка.

ЗАЯКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 20.07.2020 РОКУ!!!

Можливе замовлення харчування у кафе на відстані 1,0 км.

Вартість: сніданок – 40 грн., обід – 65 грн., вечеря – 55 грн.

Замовлення до 20.07 за телефоном 096-206-99-80 Віталіна.

Картопля, морква, буряк, огірки будуть надаватися місцевими

жителями для самостійного приготування їжі.

Учасникам, які приїдуть 23.07 буде організований виїзд

в м.Черкаси і в зворотньому напрямку приблизна вартість

90 грн. Замовлення приймаються тільки до 18.07.2020

за телефоном 096-206-99-80 Віталіна.

В 2-ий та 3-ій день змагань планується підвезення автобусом до

арени змагань та зворотньо орієнтовна вартість 60 грн.



Місцевість: житлова забудова, рівнинна. Наявність твердого

покриття уздовж можливих шляхів руху становить 80-90%.

Карта: автор карти – Слотін Артем, липень 2020, формат А4,

герметизована .

Рекомендована форма учасників: кросівки та відкритий тип

одягу. Заборонено використовувати взуття з шипами.

Небезпечні місця: проїзна частина вулиць та проспектів,

яка показана на карті забороненою територією. Проте тротуар

уздовж таких вулиць доступний для бігу. Учасники, що перетнуть

заборонену зону будуть дискваліфіковані. Автомобільний рух

у районі змагань слабо інтенсивний. Учасникам під час перетину

або руху уздовж таких доріг слід проявляти обережність.

Місцевість: Остров, що розташований на Кременчуцькому

водосховищі з великою кількісттю озер та боліт,

з мікрорельєфом в вигляді невисоких пагорбів з великою

кількістю різно-висотних понижень. Рослинність – сосновий

ліс та акація важкої прохідності. Карта закрита на 60%. Грунт

піщаний. Дорожня сітка розвинена середньо. Тропи та просіки

– малопомітні, через високу траву! Небезпечні місця – круті

береги р.Дніпро та непрохідні болота, в непозначених місцях

переходу забороняється перетинати болота!!!

Карта: остров с.Сагунівка. Автори: Щербаков Максим,

Кандибей Євген, корегування липень 2020 Литовченко Сергій.

Рекомендована форма учасників: використовувати взуття

з шипами та закритий тип одягу.





Місце спортсмена у кожній віковій групі визначається

за найменшим часом подолання дистанції від моменту старту

до фінішу. Переможці та призери змагань нагороджуються

грамотами, медалями кожного дня змагань. Нагородження

кубками та подарунками за сумою часу 3-х днів змагань.

Місце команди у загальнокомандному заліку визначається

за більшою сумою балів до 12 кращих результатів серед вікових

груп Ч/Ж-10, 12, 14, 16, 18, 21.

Команди-переможці за І-ІІІ місця нагороджуються

грамотами та кубками.

На змаганнях буде застосовано електрону відмітку

SportIdent. Учасники, що мають SI-картки, мають повідомити

про це організаторів при подачі попередньої заявки та вказати її

номер. Учасники, що не мають SI-карток , сплачують їх оренду

додатково до стартового внеску.

Витрати по організації змагань, канцелярські товари,

харчування суддів, поліграфічні послуги згідно поданих заявок,

нагородження переможців та призерів - грамотами і медалями,

команди – кубками та грамотами за рахунок Управління згідно із

затвердженим кошторисом.

Витрати на перевезення спортивної техніки та інвентарю

до місця проведення змагань, оренду SI-чипів, проїзд

іногородніх суддів, паливно-мастильні витрати, корегування

карт, пам’ятні призи та подарунки за рахунок стартових внесків

учасників змагань.

Витрати на проїзд, харчування та проживання учасників

за рахунок організацій, які відряджають команди, або самих

учасників.



Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до

«Положення про медичне забезпечення фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури»,

затвердженого спільним наказом Міністерства молоді та спорту

України і Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2012

№ 5232/1746 та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів

України від 20 травня 2020 № 392 „Про встановлення карантину

з метою запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом

SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів“

(зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України

від 17.06.2020 № 500), постанови Головного державного

санітарного лікаря України від 17.06.2020 № 36

„Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо

організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної

культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням

коронавірусної хвороби (COVID-19)“.

Для медичного забезпечення залучаються кваліфіковані медичні

працівники. Лікарі, які обслуговують спортивно-масові заходи

повинні мати все необхідне для надання невідкладної медичної

допомоги та транспортування постраждалих у відповідні

лікувально-профілактичні заклади. Головний суддя змагань

повинен забезпечити дотримання всіх протиепідемічних вимог

та температурний скринінг учасників змагань


