Ша новні друзі-орієнт ува льники!
Запрошуємо вас у дивовижне місце – селище Артюхівка, яке
розташоване неподалік районного центру Зміїв, на відстані 34 км від

міста Харкова, яке вже другий рік поспіль гостинно зустрічає на своїй
землі прихильників нашого лісового виду спорту!

За останні роки, завдяки старанням небайдужих людей, звичайне

українське село Артюхівка, що з трьох сторін межує з лісом, а з
четвертою з
Харківщини,

річкою Мжа, яка є однією з найчистіших річок

отримало

новий

розвиток

та

перетворилося

у

процвітаюче село європейського типу, що має туристичне майбутнє

та в якому мешкають родини харківських художників, скульпторів,
лікарів, військових та молодих айтішників!

«ARTVILLAGE» – саме так називають зараз Артюхівку, що має своїм
символом рідкісну черепаху синього кольору, яка приносить людям
удачу!

Ми намагаємося створити справжнє спортивне свято, де на вас

чекатимуть не лише мальовничі ліси Харківщини та дистанції на дуже

цікавій місцевості, а й незабутню атмосферу спілкування з рідною
природою, новими друзями та безліччю приємних сюрпризів від
організаторів змагань!

Тож, дуже чекаємо на зустріч з вами саме тут, у Артюхівці!

ОРГАНІЗАТОРИ
Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації
Відокремлений підрозділ громадської організації «ФСОУ» у Харківській області
Спортивний клуб «NORD»

ГОЛОВНИЙ СУДДЯ

Володимир
Бондаренко
(Харків), НК

(068) 888-71-55

ГОЛОВНИЙ СЕКРЕТАР

Вадим Колесник
(Одеса), 1кат.

(097) 126-94-45

ЗАСТУПНИК
ГОЛОВНОГО СУДДІ
ПО ДИСТАНЦІЯХ

Руслан Шимчук
(Харків), НК

(067) 422-22-44

КОНТРОЛЕР

Олег Постельняк

ЗМАГАНЬ

(Суми), НК

(067) 540-18-54

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
с. Артюхівка, Зміївська ОТГ, Чугуївський район, Харківська область
ЦЕНТР ЗМАГАНЬ: Регіональний етнографічний музей «ARTVILLAGE»,
вул. Героїв, 60 (GPS: 49.70777, 36.27915).
З залізничного вокзалу міста Зміїв можна дістатися маршрутним автобусом:
Вокзал - с. Чемужівка - с. Артюхівка.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
 19 липня 2021, понеділок
• 10:00

Приїзд. Розміщення учасників змагань

• 13:00 – 19:00

Робота мандатної комісії. Центр змагань
(етнографічний музей)

• 16:00 – 18:30

Технічне тренування (модельні змагання, полігон)

 20 липня 2021, вівторок
• 11:00 – 13:30

Технічне тренування (модельні змагання, полігон)

• 10:00 – 15:00

Робота мандатної комісії. Центр змагань
(етнографічний музей)

• 15:00

Семінар тренерів

• 15:30 – 19:00

Технічне тренування. Модельні змагання
«Лабіринт», присвячені пам’яті Анатолія
Саєнка (з окремим нагородженням)
Нарада представників команд

• 19:00

 21 липня 2021, середа
• 11:00

Старт змагань КЧУ (юнаки) на короткій
дистанції

• 12:00

Старт Всеукраїнських змагань «GRAND PRIX
СЛОБОЖАНЩИНИ-2021»

• 15:00

Семінар тренерів

• 17:00

Церемонія відкриття змагань та нагородження
(центр змагань)
Нарада представників команд

• 19:00

 22 липня 2021, четвер
• 11:00 – 13:30

Технічне тренування (модельні змагання, полігон)

• 15:00

Семінар тренерів

• 16:00 – 18:30

Технічне тренування (модельні змагання, полігон)

• 19:00

Нарада представників команд

 23 липня 2021, п’ятниця
• 11:00

Старт змагань КЧУ (юнаки) на подовженій
дистанції

• 12:00

Старт Всеукраїнських змагань «GRAND PRIX
СЛОБОЖАНЩИНИ-2021»

• 15:00

Семінар тренерів

• 16:00 – 18:30

Технічне тренування (модельні змагання, полігон)

• 18:30

Церемонія нагородження змагань

• 19:00

Нарада представників команд

 24 липня 2021, субота
• 11:00-13:30

Технічне тренування. Змагання на розміченій
дистанції, присвячених пам’яті Леоніда
Фельдмана (з окремим нагородженням)

• 15:00

Семінар тренерів

• 16:00 – 18:30

Технічне тренування (модельні змагання, полігон)

• 18:30

Церемонія нагородження змагань

• 19:00

Нарада представників команд

 25 липня 2021, неділя
• 11:00

Старт змагань КЧУ (юнаки) на середній
дистанції

• 12:00

Старт Всеукраїнських змагань «GRAND PRIX
СЛОБОЖАНЩИНИ-2021»

• 15:00

Церемонія нагородження змагань

 26 липня 2021, понеділок
• 10:00

Роз’їзд учасників змагань.

Взяти до уваги, що програма змагань може бути змінена!

Остаточне затвердження програми змагань відбудеться на
нараді представників команд та суддів

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

Командний чемпіонат України (юнаки):
Ч/Ж 12, 13, 14, 15, 16, 18

Змагання Командного ЧУ серед юнаків особистокомандні. Проводяться відповідно до Правил спортивних
змагань зі спортивного орієнтування (далі – Правила).

Всеукраїнські змагання
«GRAND PRIX СЛОБОЖАНЩИНИ - 2021»:
Ч/Ж 21Е, 21А, 35, 45, 55, 65

Всеукраїнські змагання «GRAND PRIX Слобожанщини»
особисті. Проводяться відповідно до Правил.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди
областей, АР Крим, м.м. Києва та Севастополя, міст, територіальних
громад, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів, позашкільних навчальних
закладів, спортсмени – громадяни інших країн.

Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил.
Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією):
• юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду;
• дорослі – не нижче ІІІ розряду.

СКЛАД КОМАНДИ
на Командний чемпіонат України серед юнаків: до 16
учасників у будь якій групі, 2 тренери та 1 представник. Кількість
команд та учасників від території необмежена.
на Всеукраїнські змагання «GRAND PRIX СЛОБОЖАНЩИНИ
-2021»: кількість учасників від території не обмежена.

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

БЕЗПЕКА ТА ПІДГОТОВКА
МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ 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 культурновидовищних заходів» та від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів,
з метою запобігання поширенню на території України
гострої
респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 (зі змінами), Постанови Головного державного Санітарного лікаря
України від 19 листопада 2020 р. № 58 «Про затвердження
протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на
період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)» та за згодою управління молоді та спорту Харківської
обласної державної адміністрації (лист від 16.06.2021 р. № 01-20/1407).

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Місце спортсмена в індивідуальних змаганнях у кожній віковій групі по
кожному виду програми визначається, відповідно до Правил, за меншим
часом проходження дистанції.
Якщо у групі менше 5 учасників, групи будуть об’єднані, крім старшої
вікової групи.
Місце команди у загальнокомандному заліку змагань визначається за
більшою сумою очок до 12 кращих особистих результантів учасників
змагань, у будь-якій віковій групі у кожному особистому виді програми
змагань.
Кількість балів визначається, відповідно до Правил.
Бали кожного спортсмена у кожній групі нараховуються за формулою:
100 х (2 – (Туч./Тпер.)), де Т уч. – час проходження дистанції учасником,
Тпер. – час проходження дистанції переможцем.
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага
надається команді, яка має більше послідовно 1, 2, 3 і далі особистих
місць на подовженій дистанції.

ЗАЯВКИ

До змагань допускаються команди та спортсмени, які підтвердили свою
участь у змаганнях у встановлений термін. Попередні заявки на участь у
змаганнях надаються до 23.00 11 липня 2021 р. через «ONLINE заявки на
участь у змаганнях зі спортивного орієнтування» на сайті ФСОУ
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3116.
Для участі у змаганнях до мандатної комісії
у день приїзду
подаються: іменні заявки, завірені печаткою і підписом керівників
структурних підрозділів та лікарем, або медичні довідки для участі у
змаганнях, паспорти або свідоцтва про народження та страхові поліси.
До змагань допускаються учасники, які підтвердили у встановлений
термін свою участь.

ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ

Вікові категорії

Назва заходу

Змагання (3/1 старт)

Ч/Ж 12, 13, 14, 15, 16, 18
Ч/Ж 21Е, 21А, 35, 45, 55, 65+
Пільговий внесок

Повний внесок

(члени ФСОУ)

(решта учасників)

225/75 грн.

300/100 грн.

35 грн.

50 грн.

50 грн.

50 грн.

Модельні змагання,
технічні тренування
(1 старт)
Оренда чипу
(на весь час,11
стартів)

СИСТЕМА ВІДМІТКИ

На змаганнях, модельних змаганнях, технічних тренуваннях буде
застосована електронна відмітка SportTime. Також будуть працювати
чіпи SPORTident 8 та 9 серії.
Учасники, які мають власні чіпи, мають повідомити про це організаторів
змагань при подачі попередньої заявки та вказати їх номер.
Учасники, які не мають власних чіпів, сплачують їх оренду, додатково
до заявочного внеску, у розмірі 50 грн. за всі дні змагань.
У разі втрати орендованого чіпу учасник компенсує його повну вартість

НАГОРОДЖЕННЯ

Спортсмени, які посіли 1-3 місця у своїх вікових групах на КЧУ серед
юнаків та Всеукраїнських змаганнях «GRAND PRIX СЛОБОЖАНЩИНИ» по
сумі 3-х стартів, нагороджуються дипломами Федерації відповідних
ступенів та медалями, а команди – кубками.
Спортсмени, які посіли 1-3 місця у своїх вікових групах на КЧУ серед
юнаків та Всеукраїнських змаганнях «GRAND PRIX СЛОБОЖАНЩИНИ» у
індивідуальних номерах програми, нагороджуються дипломами
Федерації відповідних ступенів.
Спортсмени, які посіли 1-3 місця у змаганнях з «Лабіринту», присвячених
пам’яті Анатолія Саєнка та
у змаганнях на розміченій дистанції,
присвячених пам’яті Леоніда Фельдмана, нагороджуються дипломами
Федерації та медалями.

ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок
коштів Державного бюджету України (харчування суддів), передбачених
Мінмолодьспорту, відповідно до Єдиного календарного плану
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, у
межах затвердженого кошторису, частково – за рахунок позабюджетних
коштів, залучених Федерацією.
За кошти організацій, що відряджають здійснюються всі витрати з участі
спортсменів та тренерів у змаганнях: оплата проїзду, добових під час
переїзду учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до
місця проведення змагань, харчування та проживання.

РОЗМІЩЕННЯ та ХАРЧУВАННЯ
Вид

Наметовий
табір
(6 діб)

З однієї особи
150 грн.
за всі дні

Кількість
місць

Примітка
Питна вода, місце під палатку,

необмежена літній душ, рукомийники, туалет,
світло, зарядка мобільного

Приготування їжі самостійно на газових пальниках біля свого
розміщення.
За попередньою домовленістю з організаторами змагань, можливо
замовлення харчування учасників. Вартість: обід – 80 грн., вечеря – 60
грн.

МІСЦЕВІСТЬ ЗМАГАНЬ

ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ

