Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом серед дорослих
юнаків та юніорів. Кубок України.
м.Калуш,Івано-Франківська обл.
08-13.04.2020.

Бюлетень №2

Організатори:
Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України.
Відокремлений осередок спортивного орієнтування України в Івано-Франківській
області.
Калуська міська рада.
Громадська організація «Калуш Біжи».

Склад ГСК:
Головний суддя: Гутак Михайло ( 0679631512, 0505773729) 1к;
Головний секретар: Постельняк Олег - НК;
Контролер змагань: Петрочук Дмитро (0505169220) 1к;
Інспектор змагань: Мазур Євген- IOFEA;
Заступник головного судді по дистанціях: Якимечко Микола, (0661487288) 1к;
Замовлення транспорту : Строчук Галина Миколаївна (0958048736) 2к.

Термін та місце проведення змагань:
Чемпіонат України зі спортивного орієнтування бігом серед дорослих юнаків та
юніорів, Кубок України, проходять в період з 08 квітня по 13 квітня 2020 року. Центр
змагань розташований за адресою: Івано-Франківська обл. Калуський р-н ., с. Вістова,
вул. Санаторна, 2
Координати: 49.0163583 24.450755000000072

Програма Змагань:
08.04

Приїзд, розміщення учасників змагань.
13:00 – 17:00 – Мандатна комісія (центр змагань).
14:00 – 17:00 – Модельні змагання.
18:00 – Нарада представників команд.

09.04

7:30 – 10:00 – Мандатна комісія ( арена змагань).
11:00 – Старт змагань на середніх дистанціях.
15:00 – Нарада представників команд (арена змагань).

10.04
спринт).

09:00 – Старт змагань на дистанції спринт (Ч, Ж 21Е, кваліфікація на нокаут-

10:00 - Старт змагань на дистанції спринт (всі інші групи, фінал).
13:00 – Старт півфінальних забігів нокаут-спринт( групи Ч, Ж 21Е).
14:00 – Старт фінальних забігів нокаут-спринт ( групи Ч, Ж 21Е).
16:00 - Урочисте відкриття змагань. Нагородження переможців та призерів
середньої дистанції та дистанції спринт ( арена змагань).
17:30 - Нарада представників команд (арена змагань).
11.04

11:00 - Старт змагань на довгих дистанціях.
15:00 - Нарада представників команд (арена змагань).

12.04

9:45 – Нагородження переможців та призерів довгої дистанції.
10:45 – Демонстрація передачі естафети.
11:00 – Старт змагань на 3-х етапних естафетах.
16:00 – Нагородження переможців та призерів дистанції естафета.

13.04

Роз’їзд учасників змагань.

Учасники Змагань:
До участі у змаганнях допускаються команди та спортсмени Автономної
Республіки Крим, областей, м. Києва і Севастополя, спортивних клубів.
Кількість команд від території не обмежена.
Групи учасників змагань:
1. Чемпіонат України – Ч/Ж 21Е,
склад команди – до 12 спортсменів, 2 тренера, 1 представник;
2. Чемпіонат України серед юніорів та юнаків – Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20,
склад команди – до 16 спортсменів, 2 тренера, 1 представник;
3. Кубок України – Ч/Ж 21Е, без обмежень.
4. Чемпіонат України серед ветеранів – Ч/Ж 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80.
Для естафетних змагань –Ч/Ж 110, 140, 170

Група Ч/Ж 21 А в залік не входить.
Комплектування естафетних команд в 3-етапних естафетах – по
територіях. Неповні команди до естафетних змагань не допускаються.
Естафетні команди, скомплектовані зі спортсменів різних територій,
змагаються по за конкурсом.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду;
юніори – не нижче ІІІ розряду;
дорослі – не нижче ІІ розряду.
Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних змагань
зі спортивного орієнтування (далі – Правила).
Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті
України та Кубку України поза конкурсом.

Визначення результатів :
Місце спортсмена в кожній групі на кожній дистанції визначається за меншим
часом проходження дистанції.
Місце команди в загальнокомандному заліку чемпіонату України до 9 кращих
особистих результатів у кожному індивідуальному виді програми та до 3 кращих
результатів в3-х етапних естафетах , чемпіонату України серед юніорів та юнаків
визначається за більшою сумою балів до 12кращих особистих результатів у кожному
індивідуальному виді програми та до 4 кращих результатів в 3-етапних естафетах.
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.
У 3-х етапних естафетах бал нараховуються за формулою:
К = 300х(2-Тком./Тком. пер.), де К - очки учасника, Тком. - час проходження
дистанції естафетною командою, Тком. пер. - час проходження дистанції
естафетною командою переможцем.

Заявки:
Онлайн заявка на сайті ФСОУ :http://orientsumy.com.ua/index.php
УВАГА! На мандатну комісію необхідно подати:
- Заявку на ЧУ
- Заявку на ЧУ серед ветеранів
Представник команди несе фінансову відповідальність за подану
попередню заявку (компенсаційний внесок №1, №2 Фінансово-майнового
регламенту ФСО України).
Заявка на естафети подається під час заповнення онлайн-заявки на чемпіонат.
УВАГА! Важливо заповнити поле «Естафетні команди» в разі якщо в одній віковій групі
заявлено більше ніж одна команда. Естафетні команди «Регіон 1», «Регіон 2», «Регіон

3» до командного заліку будуть рахуватися як основні «Регіон». Також важливо
правильно заповнити поле «ЕТАПИ».
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс!!. Всі спортсмени та
представники команд надають у мандатну комісію ксерокопію довідки про
ідентифікаційний код. Крайній термін подачі он-лайн заявки - до 20:00 год , 02.04.2020р.

Хронометраж :
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sport Ident. Чіпи 9,10,11
моделі будуть обслуговуватись. Учасники вносять номер чіпа у форму он-лайн заявки
або сплачують оренду чіпів.

Стартовий внесок :
Рік Народження

Пільговий
заявочний
внесок для
членів ФСОУ
(доля ФСОУ)
за 4 дні,грн.

Пільговий
заявочний
внесок для
членів ФСОУ
(доля
організаторів)
за 4 дні, грн.
200
300
400
300
200
300

Повний
пільговий
внесок для
членів
ФСОУ
За 4 дні, грн

Повний
внесок не
членів
ФСОУ
За 4 дні,
грн.

2007 р.н. та молодші
40
240
240
2006-2002 р.н
60
360
560
2001-1961 р.н.
80
480
720
1960 – 1951р.н
60
360
560
1950 р.н і старші
40
240
480
Люди, з обмеженими
60
360
480
можливостями( крім Ч,Ж
21Е)
Люди, з обмеженими
60
340
400
860
можливостями
(Ч,Ж 21Е)
Учасники Групи Ч , Ж 21Е
80
440
520
860
додатково до сплати стартового внеску сплачуєтся оренда чіпа у розмірі: для груп
Ч/Ж 12–18 - 50грн. за всі дні змагань, інші групи - 80 грн. за всі дні змагань.
Учасники, що мають власні чіпи повинні надати їх номери в он-лайн заявці.
Відсутність у заявці номеру чіпа учасника свідчить про згоду на оренду чіпа у
Організаторів. Оплата за оренду чіпа проводиться одночасно з оплатою
стартового внеску.
Представники отримують орендовані чіпи під час проходження мандатної
комісії. Учасники здають їх особисто в останній день після зчитування на
фініші. У разі втрати орендованого чіпа спортсмен повинен відшкодувати 1200 грн.

Оплату заявочного внеску просимо проводити, поповнивши картковий рахунок
ПАТ ПриватБанк № 5168 7422 2643 2478 (Якимечко Микола Михайлович). Для
клієнтів ПриватБанку поповнення на цей рахунок проводиться без комісії банку.
У призначенні платежу ОБОВ’ЯЗКОВО вказувати «Благодійні (заявочні, цільові тощо)
внески ЧУ». Після здійснення платежу, необхідно надіслати повідомлення (або
SMS, Viber) на номер телефону +38 066 148 72 88.
Приклад повідомлення: Івано-Франківська, Ч- 21Е, Моспан Сергій, 520+80
оренда+ фото чека про оплату. Під час проходження мандатної комісії - учасник, або
його представник, повинні мати чек про оплату.
Просимо звернути увагу на наступне:
1. Комісія за перерахунок коштів не повинна входити в суму заявочного внеску.
2. Відповідно до ФМР ФСОУ, річний та вступний членські внески сплачуються в
регіональних відокремлених підрозділах ФСОУ. Організатори змагань не приймають
оплату цих внесків.
3. Оплата заявочних внесків під час мандатної комісії проводитись не буде (виключення
лише для іноземних спортсменів).
4. У разі відмови від участі у змаганнях, Представник команди несе повну фінансову
відповідальність за подану попередню іменну заявку (компенсаційний внесок № 1, № 2
ФМР 2020 ФСО України). Крайній термін оплати – до 20:00год, 02.04.2020р.

Проживання:
Івано-Франківськ:
ХОСТЕЛИ:
MIF
https://www.booking.com/hotel/ua/guest-house-mif.uk.html?aid=356980;label=gog235jc1DCAMYiAQo6QFCEGl2YW5vLWZyYW5raXZzLWtIKVgDaOkBiAEBmAEpuAEGyAEM2AED6AEBAECiAIBqAIDuAKEl73wBcACAQ;sid=a921daf22865c16666ee002ff524c1dc;all_sr_blocks=1836
57705_224883694_0_0_0;checkin=2020-01-25;checkout=2020-01-26;dest_id=1040327;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=6;highlighted_block
s=183657705_224883694_0_0_0;hpos=6;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=
A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=183657705_224883694_0_0_0__1
1000;srepoch=1578060696;srpvid=514463cb9cab0001;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
Вартість від 110
Близько до вокзалу
Простір ВДОМА
https://www.facebook.com/prostirvdoma/
(центр міста)
вартість від 130 грн
Travelstation
(Перевага: знаходиться біля вокзалу)

https://www.booking.com/hotel/ua/travel-station.uk.html?aid=356980;label=gog235jc1DCAMYiAQo6QFCEGl2YW5vLWZyYW5raXZzLWtIKVgDaOkBiAEBmAEpuAEGyAEM2AED6AEBAECiAIBqAIDuAKEl73wBcACAQ;sid=a921daf22865c16666ee002ff524c1dc;all_sr_blocks=3301
24303_115490476_0_0_0;checkin=2020-01-25;checkout=2020-01-26;dest_id=1040327;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=2;highlighted_block
s=330124303_115490476_0_0_0;hpos=2;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=
A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=330124303_115490476_0_0_0__1
5000;srepoch=1578060696;srpvid=514463cb9cab0001;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
вартістьвід 150 грн
Центральний хостел
Вартість від 180 грн
https://www.booking.com/hotel/ua/tsentralnyi-hostel.uk.html?aid=356980;label=gog235jc1DCAMYiAQo6QFCEGl2YW5vLWZyYW5raXZzLWtIKVgDaOkBiAEBmAEpuAEGyAEM2AED6AEBAECiAIBqAIDuAKEl73wBcACAQ;sid=a921daf22865c16666ee002ff524c1dc;all_sr_blocks=2063
14703_101040704_1_0_0;checkin=2020-01-25;checkout=2020-01-26;dest_id=1040327;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=4;highlighted_block
s=206314703_101040704_1_0_0;hpos=4;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1=
A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=206314703_101040704_1_0_0__1
8000;srepoch=1578060696;srpvid=514463cb9cab0001;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

ГОТЕЛІ
Бандерштат
Вартість від 280
https://www.booking.com/hotel/ua/benderovskyy.uk.html?aid=356980;label=gog235jc1DCAMYiAQo6QFCEGl2YW5vLWZyYW5raXZzLWtIKVgDaOkBiAEBmAEpuAEGyAEM2AED6AEBAECiAIBqAIDuAKEl73wBcACAQ;sid=a921daf22865c16666ee002ff524c1dc;all_sr_blocks=3702
3004_118128021_1_0_0;checkin=2020-01-25;checkout=2020-01-26;dest_id=1040327;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=21;highlighted_bloc
ks=37023004_118128021_1_0_0;hpos=21;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room1
=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=37023004_118128021_1_0_0__2
8000;srepoch=1578060696;srpvid=514463cb9cab0001;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
Рейкартц
https://parkhotel.com.ua/uk/hotel/
Вартість від 650.
Надія:
https://www.nadiyahotel.com/rooms
тут вартість за номер від 700.
АПАРТАМЕНТИ
RoofRooms
https://www.booking.com/hotel/ua/roof-rooms.uk.html?aid=356980;label=gog235jc1DCAMYiAQo6QFCEGl2YW5vLWZyYW5raXZzLWtIKVgDaOkBiAEBmAEpuAEGyAEM2AED6AEBAECiAIBqAIDuAKEl73wBcACAQ;sid=a921daf22865c16666ee002ff524c1dc;all_sr_blocks=5711
88701_234297847_2_0_0;bhgwe_cep=1;checkin=2020-01-25;checkout=2020-01-

26;dest_id=1040327;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=14;highlighted_bloc
ks=571188701_234297847_2_0_0;hpos=14;no_rooms=1;req_adults=1;req_children=0;room
1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=571188701_234297847_2_0_0_
_50000;srepoch=1578060696;srpvid=514463cb9cab0001;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
Вартість від 500 грн.
Сайт доба. Посилання: https://doba.ua/ukr/ivano-frankovsk
Також розміщення в приватному секторі м.Івано-Франківськ за телефоном: 0971431610
- Атаманюк Віталій. Надаються всі необхідні фінансові документи.
Калуш:
Розміщення в приватному секторі м.Калуш та готелях міста – самостійно. Для
оренди житла в м.Калуш організатори рекомендують сайт оголошень «Вітрина
Калуша». Посилання: http://www.vitryna.com.ua/kalush/sections/
http://www.vitryna.com.ua/kalush/section-419/
Також сайт booking. Посилання:https://www.booking.com/city/ua/kalush.uk.html
ДОБА. Посилання - https://doba.ua/ukr/kalush
Проживання в центрі змагань с. Вістова табір «Лімниця», 69 місць. Двомісні
номери, душ та туалет на поверсі. Вартість 100грн з особи за добу. Фінансові документи
не надаються. Замовлення проживання - 068 54 15 957- Бандура Сергій. Оплата під час
проходження мандатної комісії, або при оплаті стартового внеску, на картковий
рахунок. Вказати в СМС про оплату.

Транспортне обслуговування під час змагань :
Під час змагань можливе замовлення транспорту для проїзду на арену змагань та
зворотньо. Вартість буде повідомлено додатково.
Також дістатись на арену змагань можна Громадським транспортом. Вартість проїзду з
м.Калуш становить 6 грн. в один бік (перший день змагань – 10 грн в один бік), З міста
Івано-Франківськ – 35 грн в один бік.

Харчування на аренах:
На арені фінішу організатори забезпечують питну воду.

Розташування арен змагань:
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=de&hl=de&mid=147nUjUUv7gx923W2gqWZ2kvw
uBjDLYW2&ll=49.03253583940407%2C24.393508413342147&z=16

Райони, заборонені для відвідування:
Лісовий масив біля мікрорайону Підгірки, лісовий масив «Ведмеді» біля с.Вістова, парк
ім.Івана Франка, центральна частина м.Калуш.

Середня дистанція: 49.021579, 24.491694
Місцевість змагань розташована біля с. Вістова( 5 км
від м.Калуш, 25 км від м. Івано-Франківськ)
Місцевість яруго-балкового типу. Ліс середньої
прохідності, яри до 20 м, з добре розвинутою
дорожньою сіткою. Карта виготовлена в лютому 2019
року, коректована і доповнена в лютому 2020 р.
Масштаб 1:10000, Н-5м. Формат карти – А4.
Обмеження:
Північ – залізнична колія, Південь – траса ІваноФранківськ – Калуш, Захід – с.Вістова, Схід – поле
(кінець лісу).
Аварійний азимут – ПІВДЕНЬ, на трасу Івано-Франківськ-Калуш, далі на арену
змагань.

Дістатись до арени змагань можна:
З міста Івано-Франківськ - автобусом Івано-Франківськ-Калуш до зупинки «Вістова,
верх», далі 200м до арени змагань (відправлення від центрального залізничного
вокзалу. Інтервал між рейсами- 15-20 хв, вартість – 30 грн.,час в дорозі 30-40хв.)
З міста Калуш - автобусом Калуш-Івано-Франківськ до зупинки «Вістова, верх» далі
200м до арени змагань (відправлення з вул.Пушкіна, інтервал між рейсами – 15хв,
віртість – 15 грн, час в дорозі – 15хв).
Можлива доставка учасників з м.Калуш на арену змагань та зворотньо за попереднім
замовленням.

Спринт: 49.023678, 24.368623

Місцевість змагань – міська забудова (центр міста) та паркова зона з добре
розвиненою мережею доріг та стежок, великою кількістю штучних об’єктів. Парк
розташований на схилі до річки Млинівка, добра прохідність. Масштаб 1:4000, Н- 2,5м.
Формат карти – А4. Карта виготовлена в лютому 2020 р.
Дістатись до арени змагань :
З міста Івано-Франківськ- автобусом Івано-Франківськ-Калуш до зупинки «Спецшкола»,
далі 400м до арени змагань (відправлення від центрального залізничного вокзалу,
інтервал між рейсами - 15 хв,вартість – 35 грн.,час в дорозі 45-50хв.)
З міста Калуш: Міським Автобусом №6, №8 до зупинки «Баня», далі на арену
.

Довга: 49.037967, 24.418049
Лісовий масив м.Калуш , район Підгірки. Місцевість яруго-балкового типу. Ліс
середньої та доброї прохідності, перепад висот на схилі до 20 м, з добре розвинутою
дорожньою сіткою. Карта виготовлена в січні - лютому 2020 року. Масштаб карти
1:10000, переріз 5м. Формат карти А4. Можлива зміна масштабу для груп Еліти та
ветеранських груп. Про це буде повідомлено
додатково.
Обмеження:
З Півночі –дачний масив.
Південь – кінець лісу (вихід на поле, за ним –
автомобільна дорога Калуш – с. Студінка, район Підгірки).
Схід – чітких обмежень немає.
Захід – чітких обмежень немає.
Аварійний азимут – південь до кінця лісу на поле, даліна арену змагань.

Дістатись до арени змагань :
З міста Івано-Франківськ – автобусом
Івано-Франківськ-Калуш до зупинки «Старий
дуб»,
далі
1000м
до
арени
змагань.(відправлення від центрального
залізничного вокзалу, інтервал між рейсами 15 хв, вартість – 35 грн.,час в дорозі 40-45хв.)
З м.Калуш міським автобусом №6 до
зупинки «Старий дуб», далі до арени змагань
1000м. Вартість проїзду – 6 грн. в один бік.
Інтервал руху автобусів – 10-15 хв.
Можлива доставка учасників з м.Калуш
на арену змагань та зворотньо за попереднім
замовленням.

Естафета: 49.028390, 24.400008

Лісовий масив м. Калуш , район Підгірки
(Мотокрос). Місцевість яруго-балкового типу. Ліс
середньої та доброї прохідності, перепад висот на
схилі до 20 м, з добре розвинутою дорожньою
сіткою. Карта виготовлена в січні - лютому 2020 року.
Масштаб 1:10000, переріз 5м, Формат карти -А4.
Обмеження:
З Півночі – дачний масив, район Височанка.
Південь – кінець лісу (район - Підгірки).
Схід – чітких обмежень немає.
Захід – район Височанка.
Аварійний азимут – південь до кінця лісу в район
Підгірки, далі – на арену змагань.
Дістатись до арени змагань :
З міста Івано-Франківськ- автобусом
Івано-Франківськ-Калуш до зупинки «магазин
Корона», далі 700м до арени змагань
(відправлення від центрального залізничного
вокзалу. Інтервал між рейсами- 15 хв, вартість –
35 грн.,час в дорозі 40-45хв.)
З м.Калуш міським автобусом №6 до
зупинки «магазин Корона», далі 700м до арени
змагань. Вартість проїзду – 6 грн. в один бік.
Інтервал руху автобусів – 10-15 хв.
Можлива доставка учасників з м.Калуш на
арену змагань та зворотньо за попереднім
замовленням.
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