
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра 
молоді та спорту України

Матвій БІДНИЙ

Регламент 
проведення чемпіонату України (дорослі, юніори, юнаки, 

спринтерські дистанції), Кубку України зі спортивного орієнтування 
(етапи, бігом, ІІІ-IV ранг)

1. Цілі та завдання

Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, спринтерські дистанції), Кубку 
України зі спортивного орієнтування (етапи, бігом, ІІІ-IV ранг)                         
(далі – змагання) проводиться з метою: 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
активізації навчально-тренувальної роботи спортивних організацій;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди 

України для участі в міжнародних змаганнях;
підведення підсумків роботи спортивних організацій;
залучення широких верств населення до занять фізичною культурою                  

та спортом.

2. Строки і місце проведення змагань

Змагання проводиться з 15 по 20 вересня 2021 року в  м. Вінниці за адресою: 
узвіз Бузький, 33, міська дитячо-юнацька спортивна школа № 2.

  
3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді              
та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерацією спортивного 
орієнтування України (далі – Федерація).

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань  
покладається на управління спорту та рухової активності Департаменту 
гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації та суддівську 
колегію, рекомендовану Федерацією, склад якої затверджується наказом 
Мінмолодьспорту.

Головний суддя змагання та відповідальна особа за дотримання учасниками 
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення змагань: 
Рачук Тарас Анатолійович (суддя 2к, м. Вінниця), тел.: +38 073 469 84 41, 
e-mail: taras.rachuk.98@gmail.com ).

mailto:taras.rachuk.98@gmail.com
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4. Учасники змагання

До участі у змаганні допускаються збірні команди та спортсмени областей, 
АР Крим, мм. Києва та Севастополя, міст, територіальних громад, ФСТ, ДЮСШ, 
спортивних клубів, спортсмени - громадяни інших країн.

Вікові групи в особистих змаганнях:
чемпіонат України, Кубок України: Ч/Ж 21Е;
чемпіонат України серед юнаків та юніорів: Ч/Ж 12, 14, 16, 18; 20;
Склад команди:

чемпіонат України: до 12 учасників у будь-якій групі, 2 тренери, 1 представник;
чемпіонат України серед юніорів та юнаків: до 16 учасників у будь-якій групі,        
2 тренери, 1 представник.

Кількість команд від території не обмежена. Спортсмени - громадяни інших 
країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом.

Комплектування команд в 4-етапних естафетах – за територіями. Неповні 
команди до естафетних змагань не допускаються. Естафетні команди, що 
скомплектовані зі спортсменів різних команд або територій, змагаються поза 
конкурсом.

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

Форма одягу учасників змагання - відповідно до Правил спортивних змагань 
зі спортивного орієнтування (далі – Правила).

Рівень допуску до змагання (за класифікацією): юнаки – ІІІ 
юнацький розряд; юніори – ІІІ розряд; дорослі – ІІІ розряд.

5. Характер заходу

Змагання: чемпіонат України - особисто-командні, Кубок України – 
особисті, проводяться відповідно до Правил.

6. Програма проведення змагання

15 вересня 2021 року (середа).
з 10:00 Приїзд, розміщення учасників.
13:00-21:00 Робота мандатної комісії (центр змагань).
14:00-18:00 Модельні змагання. 

16 вересня 2021 року (четвер).
15:00-17:00  Змагання на спринтерських дистанціях (пролог). 
18:00 Церемонія нагородження (арена змагань).

17 вересня 2021 року (п’ятниця).
10:00 Змагання на спринтерських дистанціях (нокаут –спринт, 

кваліфікація) для груп Ч/Ж21Е.
12:00 Змагання на спринтерських дистанціях для інших груп.
15.00 Змагання на спринтерських дистанціях (нокаут –спринт, 

півфінал та фінал) для груп Ч/Ж21Е.
17:30 Церемонія нагородження (арена змагань).
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18 вересня 2021 року (субота).

10:00-13:00 Змагання на спринтерських дистанціях (перевернутий 
протокол).

13:00 Церемонія нагородження (арена змагань).
19 вересня 2018 року (неділя). 

10:00 Змагання  у змішаних 4-х етапних естафетах (Ж-Ч-Ч-Ж).
14:00       Церемонія нагородження та закриття (арена змагань).

20 вересня 2021 року (понеділок). 
10:00 Від’їзд учасників змагання.

Допускається проведення змагання за умови, що в спортивних змаганнях 
братимуть участь не менше 5-ти спортсменів в індивідуальних видах програми та 
не менше 3-х команд в естафетах.         

Програма змагань може бути змінена! Остаточне затвердження програми 
проведення змагань відбудеться на нараді представників та суддів.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагання

Підготовка місць проведення змагання 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 культурно-видовищних заходів" та від    
09 грудня 2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню         
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами), постанови Головного державного 
санітарного лікаря України від 19 листопада 2020 № 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 спорту та рухової активності Департаменту гуманітарної 
політики Вінницької обласної державної адміністрації (лист від 16.07.2021            
№ 01.031-971). 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

Місце спортсмена в кожній групі на кожній дистанції визначається             
за меншим часом проходження дистанції.

Місце команди в загальному заліку визначається за більшою сумою очок 
учасників незалежно від групи та статі: 
чемпіонат України: до 8-ми кращих особистих результатів в індивідуальних 
змаганнях та до 2-х кращих результатів в естафетах; 
чемпіонат України серед юніорів та юнаків: до 12-ти кращих особистих 
результатів в індивідуальних змаганнях та до 3-х кращих результатів в естафетах. 

Кількість очок визначається відповідно до Правил. 
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, яка має більше послідовно І, ІІ і далі місць у змішаних естафетах.
Спортсмени та команди, які посіли І-ІІІ місця в чемпіонаті України 

нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.
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9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати на організацію та проведення змагання (харчування суддів, папір, 
канцтовари, оренда обладнання, оренда комплекту електронної системи для 
визначення результатів) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету 
України, передбачених Мінмолодьспорту  відповідно до Єдиного календарного 
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, у 
межах затвердженого кошторису, інші витрати – за рахунок позабюджетних 
коштів, залучених Федерацією.

За кошти організацій, що відряджають, здійснюються витрати з участі 
спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду та добових під час переїзду 
учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення 
змагання, харчування та проживання.

10.Строки та порядок подання заявок на участь

Попередні заявки можна подати не пізніше ніж за 7 днів до початку змагань 
сайті заявок Федерації: http://orientsumy.com.ua/ .

Для участі в змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 
іменні заявки, завірені печаткою та підписами керівників структурних підрозділів 
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, спортивних 
клубів та лікарем, або медичні довідки для участі в змаганні, паспорти або 
свідоцтва про народження, страхові поліси.

До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений строк 
свою участь.

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки (іменні 
та командні) надаються Федерацією до Мінмолодьспорту протягом                        
5-ти календарних днів після завершення змагання на адресу: Міністерство молоді    
та спорту України, департамент фізичної культури та неолімпійських видів 
спорту, кім. 410, вул. Еспланадна, 42, 01601 м. Київ, Україна.

Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, кількість 
регіонів та призові місця команд-учасниць надається Федерацією                                  
до Мінмолодьспорту в день закінчення змагання (не пізніше 8:00 20.09.2021)              
на е-mail: correspond@msms.gov.ua та vitaliy_petrov@ua.fm .

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Заступник директора департаменту фізичної 
культури та неолімпійських видів спорту – 
начальник відділу пріоритетних 
неолімпійських видів спорту Оксана АНАСТАСЬЄВА

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації спортивного
орієнтування України 
_______________Тетяна БОЖКО

"___"_______2021 р.
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