
Інформація 

про І Відкриті змагання 
Університету Державної Фіскальної служби України 

зі спортивного орієнтування в приміщеннях 
 
Дата та місце проведення: 

16 лютого 2019 р. м. Ірпінь, вул. Університетська 31. 
 
Учасники змагань: В змаганнях приймають участь команди колективів фізичної куль- 
тури, спортивних клубів, закладів вищої освіти, позашкільних закладів, шкіл, окремі спорт- 
смени м.Києва та інших регіонів України, закордонні спортсмени. 
Змагання особисті. 
Переможці та призери змагань визначаються в наступних вікових групах: 
ЧЖ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, студенти, 21, 40, 50. 
За рішенням головного судді змагань групи можуть бути об’єднані. 

 
Програма змагань: 
09-00-10-30 - мандатна комісія, корпус ―С‖. 
10-30 – відкриття змагань. 
11-00 - початок старту. 
15-00 - нагородження, закриття змагань. 

 
Нагородження: Переможці та призери змагань у кожній із вікових груп, нагороджу- 
ються дипломами та медалями. 

 
Заявки: Попередні заявки надсилаються до 14.02.2019 р. включно за адресою: 
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1689 (онлайн заявка), або на E-mail: 
vicnik@i.ua 

 Кожен учасник змагання добровільно бере участь у змаганні, визнаючи всі 
ймовірні ризики для власного здоров’я під час і після його закінчення; 

 Кожен учасник змагання бере на себе особисту відповідальність за свій фі- 
зичний стан і здатність завершити обрану дистанцію змагання; 

 Організатор змагання не несе відповідальності за фізичні травми, ушко- 
дження, погіршення фізичного стану, які учасник змагання зазнав під час прове- 
дення змагання; 

 Організатор змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного 
стану учасника змагання після проведення змагання; 

 Учасники змагань повинні мати відповідне медичне страхування. 
Фінансування: 
Стартові внески для дітей шкільного віку та для студентів - 30 грн. за один змагаль- 
ний день. 
Стартові внески для всіх інших учасників - 50 грн. за один змагальний день. 

 
Студенти Університету Державної Фіскальної служби України та учні шкіл м.Ірпінь – 
безкоштовно. 

 
Відмітка: 
Використовується електронна відмітка Sport Ident. 
Оренда чипів становить: 10 грн. за один день для школярів та студентів та 15 грн. за один 
день для всіх інших учасників. Вартість оренди чипа сплачується разом зі старто- 
вим внеском. Учасник змагань несе матеріальну відповідальність у випадку втрати орен- 
дованого чипа в розмірі 1300 грн. 
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Транспорт: 

електричка – розклад http://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/?sid=88 
 
 

Розклад руху маршрутних таксі Ірпеня 
Приміський маршрут № 379 
ж/к «ГрандЛайф» — ст. м. «Академмістечко» 
Час роботи: 06.40 — 22.30 (з Києва останній — о 23:30). 
Робочі дні: щодня. 
Інтервал: 10-30 хв. 
Вартість: 17.00 грн 
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250». 
Приміський маршрут № 392 
м. Ірпінь (залізничний вокзал) — ст. м. «Академмістечко» 
Час роботи: 06.00 — 23.45. 
Робочі дні: щодня. 
Інтервал: 5-7 хв. 
Вартість: 17.00 грн. 
Відстань: 18.33 км. 
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250». 
Приміський маршрут № 395 
м. Ірпінь (залізничний вокзал) — пл. Шевченко — ст. м. «Оболонь» 
Час роботи: 06.00 — 22.17. 
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Робочі дні: щодня. 
Інтервал: 05-19 хв. 
Вартість: 20.00 грн. 
Відстань: 25.25 км. 
Перевізник: ТОВ «Ірпінське АТП 13250» 
Приміський маршрут № 400 
м. Ірпінь — ст. м. «Святошин» 
Час роботи: 07.40 — 20.34. 
Робочі дні: щодня. 
Інтервал: 60-81 хв. 
Вартість: 17.00 грн. 
Відстань:  22.57  км. 
Перевізник: ТОВ «Транс Груп». 
Приміський маршрут № 420 
м. Ірпінь (БКЗ) — ст. м. «Академмістечко» 
Час роботи: 06.00 — 00.01. 
З Києва: перший — о 06:40, останній — о 23:35. 
Робочі дні: щодня. 
Інтервал: 10-15 хв. 
Вартість: 17.00 грн. 
Відстань: 14.31 км. 
Перевізник: ТОВ «Фастів- 


