
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра  
молоді та спорту України 

Матвій БІДНИЙ 

 

Зміни до регламенту від 06.04.2021 № 485/5.3/21 

проведення чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед ветеранів 
(бігом) 

 

Розділи 2 та 6 регламенту викласти у такій редакції: 
 

"2. Строки і місце проведення змагання 
 

Змагання проводяться з 19 по 24 травня 2021 року в м. Переяславі 
(Бориспільський район, Київська область) за адресою: вул. Героїв Дніпра, 122, 
готельно-туристичний комплекс "Переяслав ЛТД". 
 

6. Програма проведення змагань 
 

19 травня 2021 року, середа 

10:00-20:00  Приїзд, розміщення учасників. 
11:00-17:00  Робота мандатної комісії. Модельні змагання. 

20 травня 2021 року, четвер 

13:30-16:00  Змагання зі спринту. 
17:00-18:00 Урочисте відкриття змагань, церемонія нагородження. 

21 травня 2021 року, п’ятниця 

11:00-15:30  Змагання на коротких дистанціях. 
22 травня 2021 року, субота 

11:00-16:30  Змагання на класичних дистанціях. 
23 травня 2021 року, неділя 

10:00-12:30  Змагання з 3-етапних естафет у заданому напрямку. 
13:00-13:30 Церемонія нагородження, урочисте закриття (арена змагання). 

24 травня 2021 року, понеділок  
Від’їзд учасників.". 

 

 

Начальник відділу  
масового спорту 

 

Артем ОРІШЕВСЬКИЙ 

 

ПОГОДЖЕНО 

Президент Федерації спортивного  
орієнтування України  
 

_______________ Тетяна БОЖКО 



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник Міністра молоді та 
спорту України  

                                                                                 Матвій БІДНИЙ 
       

  "_____________ 2021 р. 
Регламент 

                проведення чемпіонату України зі спортивного орієнтування  

серед ветеранів (бігом)  

 

1. Цілі та завдання 

 

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед ветеранів (бігом)  

(далі – змагання) проводяться з метою: 
сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту; 
збереження та примноження спортивної слави України; 
популяризації здорового способу життя та спортивного довголіття серед 
населення України; 
залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових груп, 
аматорів спорту до активних занять масовим спортом та участі у змаганнях зі 
спорту ветеранів; 
активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності серед ветеранів 
фізичної культури і спорту та населення в регіонах України. 
 

2. Строки і місце проведення змагань 

 

Змагання проводяться з 21 по 26 квітня 2021 року в м. Переяславі 
(Бориспільський район, Київська область) за адресою: вул. Героїв Дніпра, 122, 
готельно-туристичний комплекс "Переяслав ЛТД". 

 

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 змагання  
покладається на управління молоді та спорту Київської обласної державної 
адміністрації та суддівську колегію, рекомендовану Федерацією, склад якої 
затверджується наказом Мінмолодьспорту. 

Головний суддя змагання: Калінкін Олександр Борисович (суддя 1 

категорії, м. Київ); тел. 067-750-59-70, e-mail: vasberorient@gmail.com . 

Відповідальна особа за дотримання учасниками відповідних санітарних  
та протиепідемічних заходів під час проведення змагання – Березовський 
Василь Анатолійович. 

 

mailto:vasberorient@gmail.com
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4. Учасники змагань 
 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди АР Крим, 
областей, мм. Києва і Севастополя, спортивних клубів.  

Види програми: спринт, коротка, класична дистанції, 3-хетапна естафета. 
Склад команди: до 15 спортсменів у будь-якій групі, 2 тренера,  

1 представник. Кількість команд та учасників від території не обмежена. 
Групи:  

в індивідуальних видах: Ч/Ж 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85               

і старші; 
в 3-етапних естафетах: Ч/Ж 110, 140, 170, 200 (за сумою віку трьох 

учасників естафетної команди). 
Комплектування естафетних команд – за територіями. Неповні команди  

до естафетних змагань не допускаються. Естафетні команди, сформовані  
зі спортсменів різних територій, змагаються поза конкурсом.  

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

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

 

5. Характер заходу 
 

Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до Правил.  
 

6. Програма проведення змагань 
 

21 квітня 2021 року, середа 

10:00-20:00  Приїзд, розміщення учасників. 
11:00-17:00  Робота мандатної комісії. Модельні змагання. 

22 квітня 2021 року, четвер 

13:30-16:00  Змагання зі спринту. 
17:00-18:00 Урочисте відкриття змагань, церемонія нагородження. 

23 квітня 2021 року, п’ятниця 

11:00-15:30  Змагання на коротких дистанціях. 

24 квітня 2021 року, субота 

11:00-16:30  Змагання на класичних дистанціях. 

25 квітня 2021 року, неділя 

10:00-12:30  Змагання з 3-етапних естафет у заданому напрямку. 

13:00-13:30 Церемонія нагородження, урочисте закриття (арена змагання). 
26 квітня 2021 року, понеділок  

Від’їзд учасників . 
Допускається проведення змагання за умови, що у спортивному змаганні  

братимуть участь не менше 5-ти спортсменів в індивідуальних видах програми 

та не менше 3-х команд в естафетах. 
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Взяти до уваги, що програма змагання може бути змінена! Остаточне 
затвердження програми проведення змагання відбудеться на нараді 
представників та суддів. 

 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 
 

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 молоді та спорту Київської обласної державної 
адміністрації на проведення змагань. 

 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів. 
 

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

Місце команди в загальнокомандному заліку визначається за більшою 
сумою балів до 12 кращих 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.  
Бали естафетним командам у кожній групі нараховуються  

з коефіцієнтом 3,0. 

За умови рівності суми балів декількох команд в загальному заліку 
перевага надається команді, що має більше перших місць в естафетах, потім –  

в індивідуальних змаганнях. 
Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця на окремих дистанціях змагань 

нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.  
Команди, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку змагань 

нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів. 
 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 
 

Витрати на організацію та проведення змагань (харчування суддів) 
здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених 
Мінмолодьспортом відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік, у межах затвердженого 
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кошторису, інші витрати - за рахунок позабюджетних коштів, залучених 
Федерацією. 

За кошти організацій, що відряджають, або за власні кошти учасників 
здійснюються всі 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, проживання  
та страхування від нещасних випадків. 

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь  
 

Попередні заявки на участь у змаганні можна здійснити не пізніше ніж  
за 5 днів до початку змагань на сайті Федерації:  

http://orientsumy.com.ua/index.php. 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 
іменні заявки, завірені печаткою та підписами керівників структурних 
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя  
та лікарем, або медичні довідки для участі в змаганнях, паспорти, страхові 
поліси, довідки з результатами експрес-тестування на визначення антигену  
до вірусу COVID-19 на офіційному бланку, завіреному печаткою. 

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

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань,  
заявки (іменні та командні), надсилаються протягом 5-ти календарних днів 
листом від Федерації в паперовому вигляді до Мінмолодьспорту за адресою: 
вул. Еспланадна, 42, м. Київ, Україна, або в електронному вигляді  
на е-mail: correspond@msms.gov.ua.  

Оперативна інформація з фотографіями про кількість учасників, кількість 
регіонів та призові місця команд-учасниць надається Федерацією  
до Мінмолодьспорту у день закінчення змагань (не пізніше 8:00 26.04.2021)  

на е-mail: minsport_fvrvn2017@ukr.net . 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 
 

 

Начальник відділу  
масового спорту 

 

Артем ОРІШЕВСЬКИЙ 

 

ПОГОДЖЕНО 

Президент Федерації спортивного  

орієнтування України  
 

_______________Тетяна БОЖКО 

"___"________2021 р. 
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