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Вступ 

Керівництво з проведення змагань зі спортивного орієнтування (далі Керівництво) має на меті допомогу організа-
торам змагань за всіма видами спортивного орієнтування за для досягнення ефективного виконання вимог Правил 
спортивних змагань зі спортивного орієнтування. Але Керівництво може бути корисно й учасникам, тренерам, пред-
ставникам команд. 

В основному тут розглянуті питання організації змагань національного рівня II-IV рангів. Проведення змагань пе-
реслідує зазвичай такі завдання: 

1. Визначити кращих орієнтувальників (на національному або регіональному рівні.). 
2. Забезпечити форум для спілкування спортсменів і тренерів, обміну досвідом, підвищення кваліфікації. 
3. Сприяти розвитку спортивного орієнтування в регіоні. 

Організатори інших змагань також знайдуть тут багато корисного матеріалу. 

Вимоги до проведення змагань зі спортивного орієнтування викладені в Правилах спортивних змагань зі спортив-
ного орієнтування 2015 року (далі Правила). Передбачається, що організатори знають ці Правила, мають практику 
участі в змаганнях, а також мають досвід організації змагань зі спортивного орієнтування. Офіційна версія цих Пра-
вил розміщена на сайті ФСО України http://www.orienteering.org.ua 

Змагання зі спортивного орієнтування проходять на відкритому повітрі в навколишньому середовищі. Це досить 
клопіткий захід, на організацію та проведення якого впливають багато зовнішніх чинників. Для успішного проведення 
змагань потрібні тісна взаємодія з місцевими органами влади і різноманітними об'єктами господарської діяльності, 
певна суддівська кваліфікація, різнобічні знання і передове мислення. 

У той же час наш вид спорту тримається на ентузіастах, а проведення змагань вимагає залучення певного числа 
волонтерів. Коли на стадії підготовки робота кваліфікованих фахівців буде зроблена добре, подальша робота рядо-
вого персоналу на змаганнях буде значно простіше, щасливіше і менш схильна до стресу. 

Досвід свідчить, що високий моральний дух рядових виконавців проявляється, коли вони знаходяться в курсі як їх 
власної ролі на змаганнях, так і ходу справ з організації змагань в цілому. Тоді при виконанні своїх обов'язків під час 
суддівства їм досить «хліба», «води» та мінімального комфорту розміщення. 

Деякі визначення 

В тексті Керівництва застосовуються визначення, наведені в І-2 Правил.  

Твердження «повинен», «слід» або «необхідно», а також усі тексти, що містять такі твердження є обов'язковими 
до виконання.  

Вимоги, наведені жирним шрифтом, є також обов'язковими до виконання. 

Вираз «великі змагання» має на увазі змагання з великою кількістю учасників (більше 500). 

Вважається, що змагання, згадані в Кервівництві, проводяться під егідою ФСО України. Але наведені вимоги та 
рекомендації корисні також для змагань більш низкого рангу, наприклад, для обласних. Вимоги та рекомендації в 
такому разі слід застосовувати наскільки це доцільно та розумно. Якщо національні змагання зі спортивного орієнту-

http://www.orienteering.org.ua/


вання проводить організація, інша ніж ФСО України, як це зазначено в І-2 глави І «Загальні вимоги» Правил, замість 
керівних органів ФСО України наприклад, Президії, чи СТК, слід розумити відповідні органи Організації. 

Структура Керівництва 

Дане Керівництво не є докладним набором інструкцій з організації змагань. Керівництво висвітлює більшу частину 
особливостей організації змагань і акцентує увагу на найбільш важливих і критичних моментах їх проведення. Керів-
ництво носить менш офіційний характер у порівнянні з Правилами і має таку структуру: 

Частина І. Загальні питання, що стосуються всіх видів спортивного орієнтування та питання організації змагань з 
орієнтування бігом.  

Частина ІІ. Питання щодо організації змагань з орієнтування на лижах.  
Частина ІІІ. Питання щодо організації змагань з орієнтування на велосипедах.  
 
 Питання щодо організації змагань з трейл-орієнтування.та рогейну не включені до складу цього Керівництва і бу-

дуть наводени окремо.  

Рекомендації, наведені в Керівництві, засновані на досвіді раніше проведених змагань та на вимогах, викладених 
в керівництвах Міжнародної федерації орієнтування (далі IOF) за видами спортивного орієнтування. Вони можуть 
змінюватися і поліпшуватися на основі подальшого досвіду, зауважень користувачів і змін в Правилах. Конструктивні 
зауваження та пропозиції вітаються і повинні бути спрямовані в секретаріат ФСО України. 

Віктор Кір'янов, спортивно-технічний комітет ФСО України. Київ, грудень 2015 

 



ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ОРІЄНТУВАННЯ БІГОМ 

1. Заявки та призначення  

Пропозіції  потенційним організаторами змагань розсилає секретаріат ФСО України на початку календарного року 
за рік до того, в якому планується проведення. Наприклад, на початку 2015 на 2016 рік. Будь-який регіональний осе-
редок, клуб або група індивідуальних членів ФСО України може подати заявку на проведення змагань, якщо викону-
ються наступні умови: 

 регіональний осередок або особи з ініціативної групи є членами ФСО України; 

 заявку відправлено до секретаріату ФСОТ України за підтримки регіонального осередка; 

 заявка подана на офіційному бланку, містить всю необхідну інформацію і секретаріат ФСО України отримав 
її до 1 листопада за рік проведення змагань. Наприклад, 31 жовтня 2017 на командний чемпіонат України 2018 року. 

Заявки розглядаються в спортивно-технічному комітеті ФСО України (далі СТК). При необхідності СТК уточнює 
деталі заявки із заявником і готує доповідь на засідання Президії ФСО України (далі Президія). 

Остаточне призначення здійснюється Президією до 31 грудня того ж року. При виборі Організатора змагань, най-
більш важливими для ФСО України є наступні чинники: 

 висока якість змагань в усіх відношеннях: місцевість, карти, загальна організація та інформаційне обслугову-
вання; 

 помірний розмір стартового внеску; 

 потенційні вигоди розвитку спортивного орієнтування для регіону Організатора. 

Наступні фактори повинні допомогти заявці в досягненні успіху: 

 запропонована місцевість відповідає високому рівню класу МСУ, а також підходить для інших вікових груп; 

 до місця проведення легко дістатися різними видами транспорту; 

 достатня різноманітність розміщення за типом, рівнем комфорту та ціною; 

 організатори та їх регіональні осередки довели раніше, що вони в змозі організувати захід, гідний рівня наці-
онального чемпіонату. 

Рекомендується також: 

 скласти проект кошторису, який показує очікувані доходи і витрати за основними статтями. 

 отримати лист попередній підтримки від регіональних управлінь у справах молоді та спорту або органів міс-
цевого самоврядування. 

 визначити склад членів ГСК, готових взяти на себе вирішення ключових завдань, таких, як складання карт, 
планування дистанцій, хронометраж. 

Як правило, будь-які відхилення від Правил мають бути включені в заявку на проведення відповідного змагання. 
Тільки у виняткових випадках відхилення від Правил можуть бути надані на більш пізньому етапі і у всіх випадках 
мають бути затверджені Організацією. 

В І-1.3 глави І «Загальні вимоги» Правил зазначено: «Відхилення від Правил на змаганнях під егідою ФСО України 
может дозволіті только Президія. Запит про відхилення може буті зробленийі НЕ пізніше ніж за 5 місяців до початку 
змагань в Секретаріат ФСО України». 

2. Договір на проведення  

Попереднє призначення Організатора має бути підтверджено підписанням договору з представником Організато-
ра. Договірні сторони: ФСО України та відповідний регіональний осередок або індивідуальний член ФСО України.  

Договір має буті підпісаній як правило до 31 січня року проведення змагань, б або не пізніше ніж за 5 місяців до 
початку змагань, в залежності від того, що пізніше..Договір повинен містити чіткий виклад прав і обов'язків кожної зі 
сторін, фінансові умови проведення змагань. 

Договір діє протягом трьох місяців після завершення змагань, або поки всі умови договору не будуть виконані, 
якщо це відбудеться пізніше.Форма договору та інструкції щодо його заповнення наведені в Додатку 1. 



3. Загальні питання організації  

Зазвичай, при затвердженні заявки на проведення змагань лідер ініціативної групи чи представник Організатора 
призначається головним суддею, а ініціативна група стає основою головної суддівської колегії (далі ГСК), яка є піком 
піраміди організаційної структури, що охоплює всі аспекти змагань. На змагання ІІ-ІV рангу, склад ГСК затверджує 
Президія, як правило, не пізніше, ніж за 3 місяці до початку змагань. ГСК складається з керівників усіх основних на-
прямків - заступників головного судді. 

Як правило, до складу ГСК входять: 
 головний суддя; 

 головний секретар; 

 заступники головного судді та директор змагань; 

 старші судді бригад. 
Функції та кількість членів ГСК визначаються масштабом, програмою та особливостями змагань, а також кількістю 

учасників. 
На інших змаганнях склад ГСК може бути скороченим, а судді можуть поєднувати посади. 
Головний суддя та його заступники комплектують відповідні суддівські служби. Кількість та склад служб, терміни їх 

формування, кількість суддів визначаються масштабом, програмою та особливостями змагань, а також кількістю уча-
сників. 

Розподіл обов’язків між суддями у кожній службі проводиться їх керівниками. Для виконання суддівських 
обов’язків, які безпосередньо не впливають на визначення результатів змагань та дотримання принципу спортивної 
справедливості, допускається залучати спортсменів, тренерів, представників.  

Як тільки чисельність персоналу для різних завдань буде визначена, слід починати процес набору персоналу, за 
для переконання, що всі завдання закриваються необхідною кількістю суддів. 

Секретарські питання на національних чемпіонатах займають надзвичайно багато часу. Тому рекомендується 
призначити головного секретаря, в обов'язки якого не тільки і не завжди входить функція хронометражу. Ця людина 
має бути здатною діяти також в якості координатора, наприклад, розподіляючи заявки від учасників на розміщення, 
харчування, транспорт серед служб. Це навантаження і його подальша діяльність на мандатній комісії часто недооці-
нюється. 

4. Бюджет та розрахунковий рахунок  

З самого початку, тобто до подачі заявки на проведення змагань, ініціативній групі слід вирішити, який рівень її 
можливостей, професіоналізму тощо вона має, і яку підтримку вона потребуєи. Проект бюджету може готуватися за 
сприянням місцевих органів влади з урахуванням залучення коштів можливих спонсорів. 

Тут дуже важливо не живити примарних ілюзій! Отримання спонсорських коштів для орієнтування є дуже склад-
ним завданням, і спонсорів можна не дочекатися зовсім. Легко також переоцінити кількість учасників, які приїдуть на 
змагання. 

Найкраще шукати спонсорів для підтримки змагань на особистих контактах. Офіційне включення таких витрат до 
бюджетів підприємств і фірм, як правило, затверджується за 6 - 12 місяців до змагань, тому необхідні попередні до-
мовленості з такими спонсорами. 

У свою чергу, організатори можуть запропонувати спонсорам право реклами на документах (бюлетені, веб-сайт, 
протоколи результатів), на нагрудних номерах або на фінішній арені. Проте слогани типу «Соса-Cola – чемпіонат 
України» не допускаються. 

Розмір стартового внеску має бути узгоджений з контролером змагань та наведений в Бюлетені № 1. 

Згідно з фінансово-майновим регламентом ФСО України передбачається оплата заявочних внесків за участь у 
змаганнях через розрахунковий рахунок Федерації. 

Це не зовсім зручно, т.я. рахунок і бухгалтер знаходяться в Києві, а змагання проходять де завгодно. Тому поши-
рена практика оплати стартового внеску учасниками по приїзду на змагання. Така практика ставить організаторів у 
складне фінансове становище, коли вони до останнього моменту самі несуть весь тягар витрат. Крім того, значно 



сповільнюється процедура проходження мандатної комісії, знижується рівень відповідальності представників за дос-
товірність попередніх заявок. Останнім часом деякі організатори стали застосовувати систему переказу грошей на 
банківську картку. Система, хоч і не зовсім легальна і досконала, значно підвищила ефективність роботи з реєстрації 
учасників. Для ідентифікації платника слід дотримуватися такого порядку: 

1. У відділенні банку, зазначеного в Бюлетені (через касу або банкомат) поводиться платіж.  
2. Після поповнення рахунку платник надсилає SMS-повідомлення на номер телефона або повідомлення елект-

ронною поштою на адресу Організатора, зазначені в бюлетені. 
В повідомленні вказується: назва команди чи прізвище та ім`я індивідуального учасника, суму оплати та дата 

поповнення рахунку (додатково бажано також вказати час оплати). 
3. Квитанція про оплату слід зберігати для пред’явлення при проходженні мандатної комісії. 

Також ФСО України має розрахунковий рахунок для проведення особливо важливих, наприклад, міжнародних 
змагань, з можливістю ведення розрахунків в іноземній валюті та надання організатору прямого управління розрахун-
ковим рахунком. Перед початком використання рахунку необхідно виконати невеликі формальності з визначенням 
осіб, які мають право першого підпису і визначення відділення банку на території України, через який будуть прово-
дитися банківські операції. Користування таким рахунком дозволяє максимально зручно для організатора використо-
вувати електронні системи для управління рахунком (в т.ч. інтернет-банкінг), контролювати надходження та здійсню-
вати платежі. Є також можливість використання платіжної картки, коли Організатору банально і терміново потрібна 
готівка. 

Тим не менш на ранній стадії, задовго до надходження заявочних внесків, вірогідні значні витрати на польові ро-
боти зі складання карт, друку, транспортні та адміністративні витрати. Для організаторів з обмеженими фінансовими 
можливостями можливий варіант отримання кредиту від ФСО України, на умовах, закріплених в договорі на прове-
дення змагань. 

Транспортні витрати контролера та Інспектора змагань від місця проживання до місця проведення змагань та у 
зворотному напрямку оплачуються Федерацією. Місцеві витрати (проживання, харчування, локальний транспорт) під 
час візитів та контролю на змаганнях оплачує Організатор відповідно до прийнятих між ними угодами. 

5. Терміни виконання 

Планування підготовки до змагань має включати кілька термінів для виконання конкретних організаційних за-
вдань. Планування необхідно в першу чергу для забезпечення високої якості і надійності проведення змагань. Термін 
призначається з урахуванням специфіки конкретної задачі і так, щоб забезпечити достатньо часу для перевірки та 
виправлень, навчання і тренувань персоналу. 

Планування є також захистом від перевантаження або стресу на самих змаганнях, тому що відсутність розуміння 
масштабів завдань є ахіллесовою п'ятою організаторів-початківців. 

Терміни публікації бюлетенів, викладені в Правилах. Тому повинні бути встановлені терміни для отримання ін-
формації, яка повинна бути включена в кожен бюлетень з розрахунку, щоб мати час на  підготовку до оприлюднення 
бюлетенів, перевірку текста, верстку, друк бюлетенів. 

Карти 

Перша проба друку карт усіх днів має бути готовою не менш ніж на 3 місяці до змагань. Цей термін обумовлений 
необхідністю мати час для планування дистанцій, перевірки їх контролером / Інспектором, оновлення карти картог-
рафами безпосередньо перед змаганнями (за необхідності).  

Терміни підготовки версії карти, доступній для планування дистанції і контролю (без урахування непередбачених 
змін на місцевості) мають бути узгоджені з усіма сторонами заздалегідь. 

Дистанції 

Проекти дистанцій мають бути закінчені і перевірені контролером / Інспектором, як мінімум, за 1 місяць до зма-
гань. Терміни друку тиражу карт мають бути гнучкими для можливості внести в останній момент зміни, наприклад, 
внаслідок нових робіт в лісі. Неприпустимо друкувати карти в ніч перед стартом! 

ІТ-обслуговування 



Слід використовувати перевірене програмне забезпечення для системи відмітки, коментатора, фотофінішу тощо. 
У випадку, якщо обладнання та програми будуть використовуватися вперше, їх слід протестувати на невеликих зма-
ганнях. 

Навіть якщо буде задіяно випробуване обладнання та програмне забезпечення, необхідна підготовка персоналу, 
здатного працювати на ньому, а також напрацювання досвіду поведінки в непередбачених ситуаціях, що охоплюють 
всі можливі випадки. Рекомендується провести невеликі регіональні змагання приблизно за 3 місяці до основних ве-
ликих змагань для всебічного тестування. Змагання повинні бути реальними, тренування в спортзалі не забезпечу-
ють достовірної перевірки обладнання і систем. Якщо планується застосувати коментаторську програму, вона повин-
на бути випробувана заздалегідь реальним коментатором.Не слід недооцінювати час, необхідний для складання 
стартових протоколів. Так само слід уникати заяв про нереалістично ранні терміни публікацій стартових протоколів! 

Терміни для багатьох операцій, які відбуваються під час змагань, викладені в Правилах і згадуються в інших роз-
ділах цього Керівництва. 

6. Бюлетень №1 

Попередня інформація про змагання зазвичай поширюється за 1 рік до початку змагань у складі зведеного кален-
даря. Бюлетень №1 містить загальну інформацію про змагання і публікується організаторами не менше ніж 
за 6 місяців до змагань. Друковані копії бюлетеня рекомендуються, але не є обов'язковими. Бюлетень національних 
змагань повинен бути опублікований на веб-сайті Федерації і може додатково розміщуватися на веб-сайтах регіона-
льних осередків, а також поширюватися електронноюй поштою. 

Обов'язковий мінімум інформації, що включається до бюлетеню, наведений у І-7.3 Правил. Остаточна ве-
рсія бюлетеня національних змагань має бути викладена українською мовою. Версії на інших мовах - на розсуд 
організаторів. 

Контролер повинен перевірити і схвалити зміст кожного бюлетеня перед публікацією та виданням. Бюле-
тені необхідно завжди посилати в секретаріат ФСТ України на перевірку перед публікацією.  

7. Веб-сайт 

Немає необхідності відкриття окремого веб-сайту для національних змагань. Достатньо використовувати веб-сайт 
Федерації і, при бажанні, регіональні веб-ресурси для оприлюднення інформації про змагання, протоколів результатів. 

Інформація на веб-сайті має містити посилання на додаток у вигляді файлу бюлетеня або включати: 

 всю інформацію з бюлетенів (див. І-7 Правил) з усіма можливими оновленнями; 

 список і розташування всіх заборонених районів; 

 реквізити контактної персони (наприклад, головного секретаря); 

 перевірені способи оплати заявочних внесків як від окремих спортсменів, так і від організацій; 

 доречну туристичну інформацію та інформацію про розміщення учасників (включаючи можливість його замо-
влення та оплати через Інтернет). 

 стан заявок учасників, що постійно оновлюється, легко сортирується по групах, командах тощо; 

 протоколи результатів усіх видів програми, що розміщуються якнайшвидше після їх закінчення. 

8. Облаштування центру змагань  

Центр змагань поєднує багато функцій. Важливо, щоб масштаб змагань був оцінений належним чином, щоб пе-
редбачити достатньо місця для виконання різних функцій. Центр є загальним місцем для виконання різноманітних 
функцій і тому не слід недооцінювати простір. Розмітка для під'їзду автомобілів і підходу людей, розмітка всередині 
центру повинні бути ясними і однозначно вказувати призначення частин центру, доступних для відвідувачів. 

В першу чергу, центр змагань це місце для реєстрації всіх учасників після прибуття. Крім того, це логічне місце 
для секретаріату змагань. 

Потрібен розрахунок площі необхідного простору для паркування автомобілів, якщо навколишня місцевість утру-
дняє таку можливість. Також необхідно передбачити місце для стійки роздачі матеріалів при реєстрації і столів з ком-



п'ютерами для персоналу служб, відповідальних за поселення, харчування та замовлення транспорту. Крім того, час-
то приміщення центру надається для торгових кіосків. 

Секретаріат має багато поточних офісних функцій на змаганнях і повинен зберігати багато матеріалів. Тому, одне 
або декілька приміщень достатньої площі необхідно мати поблизу від стійки реєстрації. Деякі з приміщень можна ви-
користовувати для невеликих нарад. Якщо карти змагань будуть знаходитися тут, вони повинні зберігатися в спеціа-
льному захищеному місці з обмеженим доступом. Повинен вестися облік ходу руху грошей та інших платіжних доку-
ментів та має забезпечуватися їхне надійне збереження. 

Секретаріат також виступає в якості довідкового бюро на змаганнях. Важливо, щоб ті, хто будуть працювати з 
учасниками змагань, володіли інформацією про змагання, ввічливо і терпляче відповідали на запитання. Докладніше 
див. наступний розділ. 

Необхідно передбачити просторий стенд, на якому може вивішуватися не тільки іфіційна інформація, а й приватні 
оголошення. Стійка секретаріату служить для видачі результатів, карт модельних змагань тощо. Роздачу карт зма-
гань після кожного дня краще організувати на арені, так як багато учасників не будуть регулярно відвідувати центр 
змагань після свого першого візиту. 

Рекомендується забезпечити доступ в Інтернет в центрі змагань. Бажаний безкоштовний Wi Fi доступ. 

Деякі приміщення можуть також підходити для штабу змагань, який буде використовуватися для зберігання і сор-
тування інвентарю, обладнання арен, табличок тощо, і в якості бази для суддівських бригад. 

9. Організація роботи секретаріату  

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Центр змагань це  ланка, що з’єднує учасників і організаторів змагань по всім технічним, організаційним (розмі-

щення, транспорт тощо) та іншим питанням. Є кілька основних правил для успішної роботи секретаріату:  

 до вирішення питань секретар має підходити максимально гнучко, проте завжди дотримуючись Правил зма-
гань. Секретарі повинні прекрасно володіти інформацією, що стосується змагань, як мінімум знати та орієнтуватися у 
змісті Бюлетеню №2;.  

 секретар має завжди підтримувати дружні відносини і ввічливо поводитися до учасників змагань, незважаю-
чи на виникнення стресових ситуацій, яких, зазвичай, буває достатньо під час роботи в центрі змагань. Секретар має 
залишатися спокійним і розсудливим;  

 слід завжди неухильно дотримуватися правил «чесної гри», тому що іноді секретарі отримують доступ до за-
критої інформації, і потрібно зберігати її в таємниці від учасників, в тому числі й від «своїх» спортсменів і знайомих.  

Організаційні інструкції 
Специфічна інформація, що частише іншої запитується в секретаріаті:  

 приїзд: коли і як добратися до центру та арен змагань;  

 акредитація суддів: коли і де отримати бейджики, одяг, талони на харчування тощо;  

 розміщення, коли і де можна поїсти, в тому числі і на аренах;  

 транспорт - як і де можна замовити та знайти місце посадки у транспорт, щоб дістатися до арен і назад;  

 розклад роботи центру змагань, узгоджений з програмою змагань;  

 список мобільних телефонів організаторів.  

РОБОТА СЕКРЕТАРІАТУ В ЦЕНТРІ ЗМАГАНЬ  
Мандатна комісія 
Представники команд (або окремі спортсмени, що приймають участь особисто) повинні особисто прибути в центр 

змагань для проходження мандатної комісії. Процес виглядає наступним чином:  

 перш за все, слід перевірити сплату заявочних внесків від команди, річних внесків членів ФСОУ. Якщо це не 
зроблено в повному обсязі, слід стягнути погоджену суму. Без цього подальша акредитація неможлива;  

 перевірити на кожного учасника документ, що засвідчує особу, медичний допуск в іменній заявці, страховий 
поліс;  

 видати кожному представникові  (або лідеру групи спортсменів, що приймають участь особисто) пакет, що 
містить Бюлетень №2, нагрудні номери, витяг зі стартового протоколу, орендовані чипи та інші матеріали, що стосу-
ються змагань;  



 направити зацікавлених осіб на розміщення, замовлення транспорту, харчування тощо.   
Підготовка документів для наради представників команд  

 важливо пам'ятати, що матеріалів для роздачі на нараді ніколи не буває в достатній кількості. Слід робити 
копії із запасом, до того, щоб наради починалися вчасно!  

 зазвичай матеріал для наради представників команд - це результати і стартові протоколи, а також загальний 
список легенд КП, інструкції для наступного старту;  

 всі ці матеріали слід зібрати і розкласти по пакетах для кожної команди з потрібною кількістю копій відповідно 
до кількості осіб в команді (краще більше копій, ніж менше!)  

Збір поданих заявок на види змагань  
Тут слід бути уважним. Не повинно бути ніяких помилок, інакше згодом виникнуть затруднення і скарги.  

1) Роздача бланків заявок – головний секретар видає затверджені бланки, зазвичай, за день до закінчення 
терміну подачі заявок. Слід бути готовим зробити додаткові копії для тих, хто втратив отримані раніше.  

2) Збір заповнених заявок. Всі заявки повинні поступити в секретаріат напередодні дня змагань у термін, за-
значений в Бюлетені №2. Заявки мають бути правильно заповнені і підписані представником команди. Перше, що 
слід перевіряти секретаріату, це наявність основних помилок, таких як відсутність підпису представника команди та 
ін. Слід швидко виправити всі помилки, проставити необхідні помітки, особливо якщо заявка була отримана після 
офіційно відомого кінцевого терміну.  

3) Внесення даних по прийнятим заявками в ІТ-базу даних змагань, а також перевірка, чи всі учасники із зая-
вки пройшли мандатну комісію.  

4) Підшивка паперових заявок в папку. Вони знадобяться для додаткової перевірки даних й у випадку отри-
мання скарг.  

РОБОТА СЕКРЕТАРІАТУ НА АРЕНАХ ЗМАГАНЬ  
Тут робота вже менш нервова.  
Зазвичай секретаріат на аренах займається збором заявок команд на участь у змаганнях на наступний день, 

оприлюднення інформації від IT-служби: попередні та остаточні результати, організаційна інформація.  
Секретаріат має бути готовимі попрацювати також в якості посередників у вирішенні питань.  

10. Заборонені райони  

Щоб уникнути проблем, пов'язаних з отриманням переваги «домашніми» спортсменами на майбутніх зма-
ганнях, можливі райони змагань повинні бути закриті, а відповідна інформація про них має бути оприлюдне-
на на веб-сайті Федерації. 

Інформація повинна включати назву заборонених районів і топографічну карту з чітко позначеними - зов-
нішними кордонами кожного району. Має бути також роз'яснено, що перетинання цих районів по загальнодоступ-
них дорогах і т.п. також не допускається. У супровідному тексті слід підкреслити, що заборона поширюється на тих 
спортсменів, які планують брати участь у змаганнях, і, завдяки кращому знанню місцевості, можуть отримати перева-
гу. 

Заборонені райони повинні включати всі заплановані райони змагань і, додатково, резервні райони. Якщо райони 
ще точно не визначені, має сенс заборонити всі розглянуті місцевості. Пізніше частину з них можна відкрити для тре-
нувань. 

Заборонені райони в місті становлять проблему, оскільки дистанції спринту, зазвичай використовують «вітринну» 
для ЗМІ та глядачів частину міста для показу громадськості нашого виду спорту. У такому випадку існують три альте-
рнативних рішення: 

1) Сувора заборона. 
2) Учасники мають право перебувати в цьому районі без спортивної карти, до того, як організатори почнуть роз-

ставляти КП та інше обладнання дистанцій (що починається зазвичай за 3 - 4 години до початку змагань. Тренування 
з будь-якою картою і тестування вибору варіантів не допускається. 

3) Суміш 1 і 2 варіантів, коли зона фінішу відкрита, а більша частина району змагань суворо заборонена. 

Фіксованою практики заборон для змагань спринту на теперішній час не існує. Варіант, який найкраще підходить 
для даної місцевості, має бути узгоджений Контролером. 



Всі попередні версії карт місцевості заборонених районів повинні бути доступні для учасників, зазвичай, 
шляхом розміщення зображень старих карт на веб-сайті. 

Про будь-яке виявлене порушення правил заборони необхідно кожен раз повідомляти секретаріат Феде-
рації і Контролера. 

11. Заявки  

Учасники повинні мати можливість заявитися не на всі або тільки на один на один вид програми, напри-
клад, тільки на спринт, або на спринт і довгу дистанцію. 

Всі спортсмени у складі команди повинні представляти свій осередок, заявлений при щорічній реєстрації в Феде-
рацію. Належність спортсменів до команди також повинна вказуватися в стартових протоколах. 

Закінчення прийому заявок не може бути призначено раніше, ніж за 10 днів до початку змагань. Заявки із 
запізненням можуть прийматися після офіційної дати закриття (за наявності вакансій у стартових протоколах) за під-
вищений заявочний внесок. 

Організатори повинні дозволити учасникам заявлятися як особисто, так і в складі команди. 

12. Технічна інформація (Бюлетень №2)  

Бюлетень №2 містить остаточну інформацію про змагання і повинен бути доступний на веб-сайті, при-
наймні, за тиждень до початку змагань. Бюлетень національних змагань повинен бути написаний українсь-
кою мовою. Версії на інших мовах можуть бути підготовані на розсуд організаторів. 

Контролер повинен перевірити і схвалити зміст Бюлетеню перед публікацією. Бюлетень необхідно поси-
лати також до секретаріату Федерації для узгодження перед публікацією. 

У Бюлетені має бути підкреслено, що Контролер і / або Інспектор не є членами оргкомітету і мають бути 
згадані під окремим заголовком «Контроль змагань» в Бюлетені та інших матеріалах. 

Бюлетень має містити наступний мінімальний набір відомостей, який також вказаний в І-7.4 Правил: 

 вітання від ключових членів ГСК; 

 список ключових членів ГСК з телефонами; 

 інформацію про роботу центрі змагань; 

 схему місцевості з вказівкою розташування арен змагань по днях (у тому числі модельних змагань) і центру 
змагань; 

 докладну інформацію про змагальні процедури; 

 докладні відомості про кожному дню змагань; 

 детальну інформацію про супутні заходи, включаючи церемонії відкриття, закриття та нагородження. 

Тільки в особливих випадках офіційна інформація може бути дана пізніше, ніж в Бюлетені №2. Якщо це необхідно, 
вона повинна бути надана письмово учасникам якомога швидше (а також оприлюднюватися на веб-сайті). 

Бюлетень №2 має бути надрукуваний і розданий під час мандатної комісії представникам команд і ліде-
рам груп,що заявилися. 

13. Розміщення та харчування  

Організатори повинні надати широкий вибір типів проживання та можливостей їх замовлення. Цю інформацію по-
винен містити Бюлетень №1. Це може бути простий перелік місць проживання з активованим посиланням на них.  

Організатори можуть самі бронювати проживання та організувати розміщення для всіх, хто цього запросить. По-
ширена практика, коли готелі просять аванс за бронювання місць. У таких випадках рекомендується відповідальність 
за бронювання покладати на самих учасників. 

Розміщення в польовому таборі змагань популярно серед учасників в теплу пору року, особливо якщо доступна 
можливість самостійного приготування їжі. При цьому необхідно забезпечити туалет і рекомендується передбачити 
теплий душ або можливість для купання. Всі обмеження щодо захисту навколишнього середовища, наприклад, забо-



рона на розведення багать, мають суворо дотримуватися. Організатор, за необхідністю, повинен забезпечити охоро-
ну майна учасників на час їх відсутності в таборі. 

Організатор можє забезпечити розміщення у приміщеннях на підлозі, якщо цього запросять учасники. При 
цьому слід продумати процедури користування туалетом, душем, приготування їжі, забезпечення питною водою і т.д. 
для великої кількості людей, на яке, зазвичай, не розрахована будівля і його комунікації з тим, щоб забезпечити міні-
мальні зручності для учасників, запобігти нанесенню збитку будівлі, майну та комунікаціям і т.д. 

Харчування учасників може бути організованим (наприклад, в їдальні) або самостійним. Інформацію про можли-
вості харчування, ціни, можливості замовлення необхідно надати в Бюлетені №1. Для забезпечення самостійного 
приготування їжі необхідно заздалегідь узгодити всі питання з господарями приміщень, місцевою владою та іншими 
компетентними органами. 

Питаннями організації розміщення і харчування має займатися спеціально виділений організатор, зазвичай, дире-
ктор змагань. 

14. Транспорт під час змагань  

Все більше учасників мають можливість добратися власним транспортом на змагання (автобус, автомобіль тощо). 
Тому повинні бути надані адекватні можливості для парковки кожен день.  Якщо використання приватного транспорту 
заборонено, організатори повинні надати свій транспорт для доставки учасників. Крім того, значна частина учасників 
не має власного транспорту. Організатору рекомендується навести в бюлетенях детальну інформацію про можливо-
сті приїзду і переміщення під час змагань. За відсутністю можливості дістатися до арен громадським транспортом 
слід передбачити замовний транспорт і процедуру його замовлення в Бюлетені №2. 

Бажано, щоб подолання відстані від центру змагань до арени кожного дня передбачала час у дорозі не більше 
однієї години. 

15. Нарада представників  

Засідання проводяться не пізніше 19.00 напередодні кожного дня змагань. Але допускається проводити одну на-
раду на початку змагань. Метою проведення наради є доведення додаткової інформації у письмовому вигляді, що 
була раніше недоступною в Бюлетені 2, наприклад, прогнозу погоди. Також здійснюється уточнення будь-якої неви-
значеності через відповіді на запитання представників.  

Всі відповідні матеріали змагань - стартовий протокол; нагрудні номери; список легенд; розклад транс-
порту на старт тощо мають бути поширені до початку наради.  

В нараді повинні брати участь не менше 2 компетентних представників Організатора, Контролер, Інспек-
тор (за наявності), члени Журі та представники від кожної команди. Головуе на зборах головний суддя. Роль 
Контролера тут полягає в тому, щоб контролювати хід наради й, у разі потреби, допомагати організаторам. Інші люди 
можуть бути присутніми, але вони не повинні не брати участь обговоренні. Якщо виникне необхідність в інтерпретації 
якоїсь інформації, може знадобитися їхня допомога.  

Як правило, порядок денний наради містить, як мінімум, наступні пункти:  

 перекличку команд;  

 організацію передачі інформації будь-якій команді, що відсутня;  

 презентацію організаторів, Контролера (Інспектора), Журі;  

 презентацію останньої інформації, наданої командам у письмовій формі з будь-якими додатковими комента-
рями;  

 непередбачену термінову інформацію, що надається організаторами усно.  

Представники мають право ставити питання щодо змагань.  

Добре організована нарада представників команд триває не більше 30 хвилин. Відповіді на питання мають бути 
короткими і по суті. Контролер має проінструктувати недосвідчених організаторів про можливі «стандартні» запитан-
ня, наприклад про транспорт на старт, доступ до лісу фотографів, відео-КП. Відповіді на заздалегідь ясні і погоджені з 
Контролером запитання можуть бути надані вільно. Інші запитання можуть бути спрямовані на отримання додаткової 



інформації, що заборонена, наприклад, про місцевість, дистанції або розташування КП. Тут треба бути обережним! 
Всі мали можливість брати участь у модельних змаганнях. Відповіді в таких ситуаціях не повинні бути спонтан-
ними. Особа, що дає відповідь, може проконсультуватися в головним суддєю чи Контролером. Можлива ко-
ротка відповідь «без коментарів».  

Деякі представники можуть з’явитися на нараду роздратованими через проблеми, пов’язані зі змаганнями (неза-
доволення розміщенням, погане транспортне обслуговування, брак інформації тощо). Такі особи можуть зробити 
нервові або навіть образливі заяви. Огранізаторам не слід відповідати на таку поведінку адекватно. Досить «прийня-
ти до уваги» такі заяви і людина, що «випустила пару» заспокоїться. Якщо у деяких команд є проблеми, які вимага-
ють рішення, повинна бути проведена окрема зустріч з ними після наради. 

16. Модельні змагання 

Модельні змагання є частиною програми змагань та їх проведення має бути включено в розклад. Вони 
повинні проводитися на місцевості, подібній до основних змагань. Об'єкти КП і стиль відображення місцево-
сті на карті мають бути ідентичними до основних змагань. Такі елементи повинні бути про демон-стровані 
під час модельних змагань:  

 місцевість; 

 друк дистанцій; 

 типові й особливі об'єкти КП; 

 спеціальні умовні знаки на карті або в легендах; 

 опис легенд КП; 

 принаймні, один КП повинен бути обладнаний так само, як на основних змаганнях. 

Місцевість модельних змагань має бути якомога більш схожою на основні змагання. Це може бути ділянка, неве-
лика за площею, наприклад, 0,5 кв. км. Це може бути частина території основних змагань, що не використовується 
під дистанції. У цьому випадку, межі місцевості модельних змагань повинні бути дуже чітко позначені на карті і, при 
необхідності, розмічені на місцевості, за для уникнення контакту будь-якого учасника під час модельних змагань з 
місцевістю, дистанціями і точками КП основних змагань. 

Якщо місцевість різних видів програми сильно різниться (наприклад, спринт і довга дистанція), допускається про-
водити модельні змагання тільки для одного з видів програми. 

Карта модельних змагань має відповідати картам основних змагань за масштабом, перетином рельєфу і 
стилем (польові роботи, креслення). Вона повинна бути складена тими самими людьми і в ту же пору року, що й 
карта основних змагань. 

На модельних змаганнях має бути поставлено від 15 до 20 КП на точках, характерних для основних змагань. Вони 
можуть бути представлені на карті колекцією КП або дистанцією. Довжина дистанції або передбачувана довжина ма-
ршруту для взяття більшості КП не повинні перевищувати 5 км (1,5 км для спринту). Знаки дистанцій мають бути на-
друковані на карті так само, як це буде зроблено на основних змаганнях. 

Опис легенд КП модельних змагань має бути таким самим, як на основних змаганнях. Наприклад, надруко-
ваним окремо або на карті. 

Модельні змагання проходять зазвичай в день приїзду учасників. 

В цілому, модельні змагання повинні надати учасникам ясну картину про майбутні змагання, особливо щодо міс-
цевості та карти. Організатори не повинні прикладати занадто багато зусиль для організації модельних змагань (вони 
можуть носити неофіційний характер), а мають сконцентруватися на проведенні основних змагань. 

Останнім часом організатори додатково друкують невелику «розминкову» карту місцевості на кожний день зма-
гань. Така карта може мати вигляд смужки шляху від арени до старту. На місцевості встановлюють 3-4 КП з тим, щоб 
учасники могли «увійти в карту» до старту. Такі карти можуть бути фрагментами карти змагань, які не використову-
ються для будь-якої з дистанцій. 

Надання таких карт не слід, однак, розглядати як заміну організації модельних змагань. Розминкова карта тільки 
доповнює їх. 



17. Жеребкування 

Стартове жеребкування і розподіл по забігах проводиться організаторами методом, який заздалегідь узго-
джується з Контролером. Вони проводяться відповідно до І-13 Правил. 

Після будь-якого  жеребкування слід ретельно перевірити наступні моменти: 

 всі учасники, що заявилися, включені в список; 

 учасники від кожної команди розподіляються якомога більш рівномірно по забігах. 

 стартовий інтервал є незмінним протягом усього старту і визначається Правилами залежно від виду 
дистанції. 

 стартовий протокол включає в себе для кожного учасника: стартовий номер, прізвище, ім'я, назву 
команди (клубу), номер чіпа (при необхідності), час старту. Якщо організатори передбачають 2 старти - номер 
старту, з якого учасник має стартувати. 

Розподіл дистанцій: велика кількість вікових груп на змаганнях означає, що важко забезпечити кожну з них уні-
кальною дистанцією. Одним з рішень тут є суміщення дистанцій для вікових груп, що стартують одна за одною. До-
кладніше про суміщення дистанцій див. розділ 20 Керівництва. Однак, якщо змагання занадто численні, слід звернути 
увагу, щоб загальний час старту на кожну поєднану дистанцію не перевищував 80 хвилин і в деяких випадках поєд-
нання дистанцій небажано. 

При розподілі стартового часу між групами слід враховувати очікуваний час переможців у групі з тим, щоб уникну-
ти навали учасників на фініші. Також вікові групи з більш тривалим часом проходження дистанції краще ставити в 
початок стартового протоколу для скорочення загального часу проведення змагань. 

На великих змаганнях без поділу у вікових групах по забігах бажано для зручності учасників розміщувати всіх 
спортсменів  команди (осередку, групи) у всіх вікових групах компактно: на початку, в середині або в кінці стартового 
протоколу. При цьому в різні дні необхідно міняти пріоритет такої розстановки всередині стартового протоколу за для 
дотримання принципу спортивної справедливості. 

Стартовий час може вказуватися як суддівський (наприклад 0:00.00), так і календарний (наприклад, 10:00.00). Кале-
ндарний час не рекомендується застосовувати організаторам з невеликим досвідом. Тоді затримка старту, що часто 
трапляється через помилки організаторів-початківців, менш болісно впливає на суддівський час, ніж на календарний. 

18. Карти  

Карта з орієнтування бігом має відповідати вимогам «Умовних знаків для спортивних карт» УЗ ФСОУ-ISOM 2001 
та «Умовним знакам спортивних карт для спринту» УЗ ФСОУ-ISSOM 2007.  

В теперішній  час широко поширений цифровий друк та друк карт на лазерних принтерах. Для національних зма-
гань Правилами це допускається. Однак, слід переконатися в якості друку. Зразок друку має бути наданий Конт-
ролерові / Інспектору і бути ним затверджений. 

Карти повинні бути підготовані своєчасно. Перший попередній друк має бути доступний за 1 місяць до змагань, як 
правило, коли Контролер здійснює другий візит. Останні оновлення мають бути зроблені за кілька тижнів до змагань. 
Якщо напередодні змагань виявляються зміни на місцевості, які суттєво впливають на принцип спортивної справед-
ливості, зміни в готові карти повинні бути внесені вручну. У разі неможливості виконання цієї вимоги (наприклад, кар-
ти вже герметизировани) слід на нараді представників роздати письмову інформацію, а на старті вивісити оголошен-
ня, наприклад:  

«УВАГА! У районі КП 45 дистанцій вікових груп Ч12 і Ж45 є свіжа вирубка, що не нанесена на карту». 

Масштаб карт для різних вікових груп і видів дистанцій зазначений в ІІ-4.4 - ІІ-4.5 Правил. Слід звернути 
увагу організаторів та картографів, що немає необхідності застосовувати масштаб карти для спринту 1: 4000 на до-
году моді! Масштабу 1: 5000 достатньо, щоб відобразити будь-яку міську забудову на території України. Масштаб 1: 
4000 був прийнятий IOF для типу місцевості, схожій на міста південного Середземномор'я, яких в Україні не залиши-
лося з втратою Криму. 

Застосування масштабу, не передбаченого Правилами, потребує узгодження з Контролером та затвер-
дження СТК. 



Якщо спортивна карта на район або частину його вже існує або існувала в минулому, мають бути створені 
справедливі умови для всіх учасників. Кольорова копія карти має бути доступна учасникам шляхом  розмі-
щення на веб-сайті заздалегідь. 

У день змагань примірники старої карти району не повинні використовуватися учасниками, представни-
ками команд або іншими особами, поки це офіційно не буде дозволено. Ця вимога має бути детально і чітко 
доведено до відома учасників: «використання будь-яких карт для орієнтування або інших в районі зма-
гань заборонено протягом дня змагань до офіційного дозволу». 

Великі карти повинні бути обрізані до розмірів, необхідних для проходження дистанції. 

Якщо не використовується водостійкий папір, карти змагань повинні бути герметизовані (запечатані в про-
зорий поліетиленовий пакет, що не на багато перевищує розмірами саму карту) і розумної товщини (0,20 мм - «товс-
тий» поліетилен). Досвід показує, що тонкі поліетиленові пакети (так звані «файли») не є достатньо міцними. Ламіна-
ція як глянцева, так і матова не рекомендується для герметизації карт, тому, що проплавлення ламінату в папір погі-
ршує чіткість карти, робить її жорсткою і незручною для складання. 

Альтернативою герметизації може служити використання для карт водостійкого паперу. Деякі типи такого паперу 
(без покриття) не мають такій самій білизни, як звичайний папір, а деякі погано очищаються від бруду. З цієї причини, 
організатори повинні оголосити, що бажаючі учасники можуть взяти на старт поліетиленові пакети для додаткового 
захисту власних карт. Інформація про це повинна бути доведена до відома учасників в Бюлетені №2. Для друкування 
дистанцій на готову карту повинен використовуватися принтер, на якому вже був досвід друку на водостійкому папері 
з відсутністю зміщення кольорів. 

Якщо використовується водостійкий папір без додаткового захисту, Контролер повинен переконатися в 
тому, що якість карти задовольняє вимогам Правил, тобто очевидно, що читаність карти не погіршиться, а 
передача кольору не буде порушена під час змагань. Організатори повинні надати зразки карт, раніше надруку-
ваних таким способом, для цієї перевірки. Якщо є сумніви в придатності вибраного сорту водостійкою паперу, 
необхідно звернутися в СТК для консультацій. 

Повернення карт учасникам після змагань може вилитися в серйозну проблему. Якщо карти учасників поверта-
ються одразу після змагань, судді мають небагато часу, щоб сортувати і роздавати їх, тим більше, якщо карти будуть 
доступні відразу ж після останнього учасника, що стартував. Система видачі карт повинна бути розроблена так, щоб 
«правильні» карти були видані в «правильні» руки! 

Рекомендується розміщення пакетів з назвами команд чи груп у зоні фінішу. Для економії площі можна влаштову-
вати «лабіринт» для забезпечення достатньої довжини зони збору карт. Організатори повинні стежити, щоб учасники, 
які фінішували до закриття старту, здавали власні карти до виходу із зони фінішу. Після закриття старту представни-
ки команд можуть забрати карти своїх учасників, а учасники, що фінішують пізніше, вже не здають кар-ти суддям. 

Наскільки можливо, учасникам потрібно дозволити отримувати власні карти після кожного дня, навіть якщо части-
на її площі використовується на наступний день. 

19. Формати дистанцій у заданому напрямку СОБ 

Рекомендації, наведені нижче, визначають критерії щодо визначення формату дистанцій з орієнтування бігом в 
заданому напрямку, що розрізняються за довжиною, а саме: відбір місцевості, характер і темп бігу, складність етапів і 
постановки КП. Ці рекомендації слушні як для Організатора, так і для учасників у сенсі розуміння змісту змагань на 
тій чи іншій дистанціях і правильного тлумачення вимог Правил.  

19.1 Спринт і спринтерська естафета СОБ 

19.1.1 Головні особливості 

Головна особливість спринту - висока швидкість бігу, яка перевіряє спроможність атлетів читати і інтерпретувати 
карту в складному навколишньому середовищі, планувати вибір шляху і дотримуватись його на високій швидкості 
змагань. Дистанція може мати досить значний набір висоти, але слід уникати таких крутих підйомів, що змушують 
учасників переходити на шаг. Пошук КП не є самоціллю. Скоріше, треба надати можливість зробити вибір й реалізу-
вати оптимальніший шлях до КП. Наприклад, найочевидніший шлях до КП не обов'язково має бути найкращим. Дис-



танція має бути облаштована так, щоб вимагати повної концентрації спортсменів протягом всього забігу. Місцевість, 
на якій не можна забезпечити ці вимоги, не придатна для змагань у спринті. 

19.1.2 Місцевість 

Місцевість для спринту має бути переважно парком, що добре пробігається або міською забудовою (вулиці, буди-
нки). Можуть бути включені ділянки лісу, які добре пробігаються. При проведенні спринту в місті, ймовірно, виникне 
необхідність регулювання дорожнього руху, що вимагає письмового узгодження задовго до дати проведення змагань. 
Використання пересувної огорожі, залучення міліції також має бути погоджено у всіх деталях заздалегідь з виїздом 
зацікавлених сторін на місце. Міркування безпеки повинні бути вирішальним при виборі місцевості та плануванні дис-
танцій. Будь-які райони, де важко буде обмежувати / контролювати дорожній рух, слід виключати. 

Необхідно також заздалегідь перевірити місцевість на будь-які можливі види будівництва або знесення, прове-
дення дорожніх робіт, які можуть вплинути на дистанції в день змагань. 

19.1.3 Технічна складність дистанції 

Постановка КП має бути простою, вибір шляхів має бути складним, що потребує високої концентрації уваги від 
учасника.  

19.1.4 Особливості планування дистанції 

В змаганнях зі спринту глядачі можуть знаходитись на дистанції. Також може бути необхідною присутність судді 
на критичних ділянках дистанції: в місцях скупчення глядачів або біля переходу через вулицю з невеликим рухом 
транспорту, за для впевненості в тому, що учасникам не перешкоджають. Старт рекомендується влаштовувати на 
арені змагань, але слід передбачити карантин і інші заходи згідно з І-15.8 глави І «Загальні вимоги». На арені бажано 
мати коментатора та передбачити місця для глядачів і представників ЗМІ. Дистанції мають бути сплановані так, щоб 
не провокувати учасників перетинати приватну власність та інші з ділянки, аборонені для бігу. Якщо є такий ризик, у 
відповідних місцях мають бути розташовані судді-контролери. Слід уникати складних ділянок місцевості, де є сумні-
ви, що учасники правильно прочитають карту на високій швидкості (наприклад, всередині складних багатоповерхових 
споруд). 

Спринтерська естафета вимагає планування дистанцій з розсіюванням за для уникнення переслідування. З мірку-
вань дотримання принципу спортивної справедливості, остання частина останнього етапу має бути однаковою для 
всіх учасників. Вимоги п. І-19.4.4 нижче також застосовні до цього виду змагань. 

19.1.5 Характер бігу 
Дуже висока швидкість. Учасник має подолати всю дистанцію бігом не переходячи на швидку ходу. Змагання 

спринтерської естафети проходять в тісній близькості, але у учасника немає впевненості, що наступний КП буде од-
наковим для його найближчих суперників.  

19.1.6 Висновок  
Спринт і спринтерська естафета – швидкий, доступний для спостереження, легкозрозумілий вид орієнтування бі-

гом, змагання з якого зручно проводити в заселеній місцевості й демонстрації публіці. 

19.2 Коротка і середня дистанції СОБ 

19.2.1 Головні особливості 

Головна особливість змагань на короткій та середній дистанціях – технічність. Змагання проходять, головним чи-
ном, у заміських лісових районах, з акцентом на точному орієнтуванні з головним завданням – знайти КП. Це потре-
бує постійної концентрації уваги при читанні карти і постійних змінах напрямку руху після чергового КП. Елементи 
вибору шляху мають значення, але не за рахунок зниження технічних вимог. Шлях навпростець сам по собі має ви-
магати орієнтування. Дистанція вимагає зміни швидкості, наприклад, коли етапи проходять через різноманітні типи 
рослинності, розсип каміння, яри. Різниця між короткою і середньою дистанціями полягає в часі її подолання й дозво-
леному масштабі карт. 

19.2.2 Місцевість 

Технічно складна місцевість.  

19.2.3 Технічна складність дистанції 



Постановка КП має бути складною, вибір шляхів має бути низького і середнього ступеню складності.  

19.2.4 Особливості планування дистанції 

Старт рекомендується влаштовувати на арені змагань, але слід передбачити карантин для ізоляції учасників, які 
ще не стартували, від тих учасників, що вже фінішували. Бажано, щоб на середній дистанції учасники були змушені 
протягом змагання пройти через арену. Вимоги до вибору арени змагань високі, бо треба дотриматись належних 
вимог до місцевості і забезпечити глядачам можливість спостерігати за діями учасників. Глядачам не дозволяється 
перебування на дистанції, за винятком ділянок, що проходять через арену змагань, включаючи КП на арені. На сере-
дній дистанції дозволяється застосування розсіювання на дистанції по типу, наприклад, метелика за для уникнення 
переслідування. 

19.2.5 Темп бігу 

Висока швидкість, але спортсменам слід обирати її в залежності від складності місцевості.  
19.2.6 Висновок  
Коротка і середня дистанції вимагають швидкого точного орієнтування за період помірної тривалості. Навіть дрібні 

помилки можуть бути вирішальними. 

19.3 Подовжена і довга дистанції СОБ 

19.3.1 Головні особливості 

Головна особливість змагань на подовженій та довгій дистанціях – перевірка фізичної витривалості. Ці дистанції 
ставлять, головним чином, у заміських лісових районах з метою перевірки спроможності спортсменів обирати ефек-
тивний шлях, читати й інтерпретувати карту в умовах довгого і фізично важкого забігу на витривалість. На цих диста-
нціях акцент робиться на виборі шляху і орієнтуванні на пересиченій місцевості. КП, є кінцевою точкою довгого етапу, 
який вимагає вибору шляху, і пошук КП сам по собі не обов’язково має бути складним. Змагання на цих дистанціях, 
зокрема, може частково включати елементи, характерні для коротких і середніх дистанцій, наприклад, різкі зміни на-
прямків етапів, включення перегонів, що вимагають більш технічного руху. Різниця між подовженою і довгою дистан-
ціями полягає в часі її подолання, дозволеному масштабі карт і особливостях планування, викладених в 19.3.4 ниж-
че. 

19.3.2 Місцевість 

Місцевість, що вимагає важких фізичних зусиль спортсменів для її проходження і має широкі можливості для ви-
бору варіантів руху.  

19.3.3 Технічна складність дистанції 

КП мають бути різної технічної складності. Вибір шляху має суттєве значення. Наявність одного особливо склад-
ного етапу щодо вибору шляху для подовженої дистанції і кількох таких етапів для довгої дистанції. 

19.3.4 Особливості планування дистанції 

Дистанція має бути спланована так, щоб глядачі мали змогу спостерігати за учасниками і протягом дистанції, і на 
фініші. Рекомендується влаштовувати старт на арені змагань, і бажано, щоб учасники були змушені протягом зма-
гання пройти через арену. Специфічний елемент подовженої та довгої дистанцій – довгі етапи, значно довші, ніж се-
редня довжина етапу, від 1,5 км до 3,5 км залежно від типу місцевості. Один такий етап для подовженої дистанції та 
два або більше етапів для довгої дистанції мають, як правило, вимагати повної концентрації уваги та зусиль учасника 
при читанні карти під час здій-снення обраного шляху. Іншим важливим елементом цих дистанцій є використання 
методів її постановки, які зменшують можливості скупчення учасників. А саме: використання 3-хвилинного стартового 
інтервалу на довгій дистанції і розсіювання, наприклад, по типу метелика. Слід також використовувати для розсію-
вання особливості місцевості, зокрема, перегони через ділянки з обмеженою видимістю. На подовженій дистанції 
можна включати короткі етапи для зміни темпу бігу. Глядачам не дозволяється перебування на дистанції, за винят-
ком ділянок, що проходять через арену змагань, включаючи КП на арені. 

19.3.5 Тип бігу 

Високі вимоги до фізичного стану, витривалості учасника, його здатність оцінювати темп руху.  



19.3.6 Висновок  
Подовжена та довга дистанції перевіряють всю техніку орієнтування, а також швидкісні можливості і фізичну витри-
валість учасника. 

19.4 Естафета СОБ 

19.4.1 Головні особливості 
Особливості, наведені нижче, стосуються так званих, «класичних» естафет – змагань із загальним стартом, які скла-
даються, як правило, з трьох етапів як для чоловіків, так і для жінок. Змагання на спринтерських дистанціях, з додат-
ком розсіювання, повинні відповідати рекомендаціям, викладеним в 19.1 вище. Головна особливість змагань в еста-
феті – це її командний характер. Дистанції ставлять, головним чином, у заміських лісових районах. Цей вид будуєть-
ся на концепції технічних вимог, наближених скоріше до коротких та середніх, ніж до подовжених та довгих дистанцій. 
Деякі елементи подовжених та довгих дистанцій теж можуть використовуватися, наприклад: довгі етапи, що потре-
бують вибору шляху. Це дозволяє учасникам деякий час рухатись по дистанції, не вступаючи в безпосередній кон-
такт.  

19.4.2 Місцевість 

Для естафет добре підходить місцевість, яка дозволяє учасникам позбутися візуального контакту один з одним 
(наприклад, густа рослинність, велика кількість пагорбів, яри тощо). Помірно складна місцевість з наявністю можли-
востей для вибору шляхів. Місцевість з чистим лісом і гарною видимістю непридатна для естафет. 

19.4.3 Технічна складність дистанції 

КП мають бути різної технічної складності. Вибір шляху низького і середнього ступенів складності. 

19.4.4 Особливості планування дистанції 

Естафета дуже видовищний вид змагання, в якому команди змагаються пліч-о-пліч, а перемагає той, хто фінішує 
першим. Під час вибору арени змагань і планування дистанцій це слід брати до уваги, зо-крема, коли використову-
ється розсіювання, різниця між часом проходження різних варіантів етапу має бути мінімальною. Учасники на кожно-
му етапі мають проходити через арену змагань, і, якщо можливо, їх має бути видно з арени при наближенні до остан-
нього КП. Якщо місцевість не дозволяє, для дуже коротких дистанцій (молодших груп) та для ветеранських вікових 
груп відео-КП може не влаштовуватися. Бажана наявність коментатора. Загальний старт вимагає планування диста-
нцій з розсіюванням з для уникнення переслідування, але остання частина останнього етапу має бути однаковою для 
всіх учасників. Глядачам не дозволяється перебувати на дистанції, за винятком ділянок, що проходять через арену 
змагань, включаючи КП на арені, або спеціальних ділянок на місцевості, що визначені і контролюються Організато-
ром. 

19.4.5 Характер бігу 

Висока швидкість. Змагання проходять в тісній близькості спортсмнів, але учасник має бути не впевнений, що на-
ступний КП буде однаковим для його найближчих конкурентів.  

19.4.6 Висновок  
Естафета – командні змагання. Як правило, спортсмени біжать пліч-о-пліч, при цьому ті, хто відстає,  переслідують 
лідерів. Захоплююче видовище для глядачів і цікава боротьба для учасників змагань. 

19.5 Марафонська дистанція СОБ 

19.5.1 Головні особливості 

Головна особливість змагань на марафонській дистанції – перевірка фізичної витривалості на фоні її екстремаль-
ної довжини. Змагання на цій дистанції проводять головним чином у заміських лісових районах з метою перевірити 
спроможність спортсменів обирати оптимальний шлях, читати й інтерпретувати карту в умовах фізичного наванта-
ження, на фоні розумової втоми, за екстремально довгий час. На цій дистанції акцент робиться на виборі шляху й 
орієнтуванні на місцевості, не обов’язково пересіченій. КП є кінцевою точкою довгого етапу, який вимагає вибору 
шляху, і тому пошук КП має бути нескладним.  

19.5.2 Місцевість 

Помірно складна або нескладна місцевість з наявністю широких можливостей для вибору шляхів.  



19.5.3 Технічна складність дистанції 

Постановка КП має бути простою. Вибір шляху має суттєве значення, наявність кількох особливо складних етапів 
з точки зору вибору шляху. 

19.5.4 Особливості планування дистанції 

Дистанція має бути спланована так, щоб глядачі мали змогу спостерігати за учасниками протягом дистанції  йі на 
фініші. Рекомендується влаштовувати старт на арені змагань, і бажано, щоб учасники були змушені протягом зма-
гання пройти через арену один або кілька разів. Дозволяється зміна карт. Специфічні елементи довгої дистанції - 
довгі етапи, мають широко застосовуватись. Довжина таких етапів може бути збільшена відносно довгої дистанції у 
залежності від можливостей місцевості. Довгі етапи мають вимагати повної концентрації уваги при читанні карти про-
тягом всього обраного шляху. Задля зміни темпу бігу в дистанцію слід включати короткі і технічно нескладні етапи, 
навіть з однозначним вибором шляху. За для уникнення переслідування слід застосовувати 3-хвилинний стартовий 
інтервал та розсіювання, наприклад, по типу метелика. Можливий загальний старт, при цьому з метою розсіювання 
слід застосовувати метод естафети для одного учасника. Необхідно також використовувати для розсіювання особли-
вості місцевості, зокрема, перегони через ділянки з обмеженою видимістю. Глядачам не дозволяється перебування 
на дистанції, за винятком ділянок, що проходять через арену змагань, включаючи КП на арені. 

19.5.5 Тип бігу 

Високі вимоги до фізичного стану, витривалості спортсмена, його здатності розрахунку сил, оцінки темпу руху, за-
стосування тактики регулювання швидкості.  

19.5.6 Висновок  

Марафонська дистанція перевіряє фізичні кондиції і витривалість спортмена, на тлі вміння орієнтуватися. 

20. Планування дистанцій 

20.1 ДИСТАНЦІЇ СПРИНТУ 

Основна вимога до дистанцій це дотримання принципу спортивної справедливості. Дистанції спринту повинні 
бути протестовані в той день тижня і в той час доби, як це зазначено в програмі змагань, щоб мати можли-
вість перевірити щільність дорожнього руху, припаркованих транспортних засобів або скупчення пішоходів, 
які можуть заважати спортсменам рухатися при реалізації обраного маршруту на дистанції. Будь-які можливі 
ділянки місцевості, через які можливі несанкціоновані скорочення дистанції, мають бути ідентифіковані, позначені на 
карті, а також, за необхідності, промарковані на місцевості, щоб уникнути ризику дискваліфікації. Знаки, що вказують 
на заборону, мають бути приведені в Бюлетені №2. 

Дистанція кожної групи повинна плануватися під час переможця від 12 до 15 хвилин. Стартовий інтервал 
повинен становити 1 хвилину. Рекомендується, щоб час переможця був ближче до 15 хвилин. 

Цілком імовірно, що необхідно буде поставити велику кількість КП на досить невеликій площі. Це призведе до ду-
же високої щільності постановки КП. Необхідно уважно стежити за дотриманням мінімальної відстані між КП згідно з 
Правилами, а саме: не менше 30 м між КП, встановленими на подібних орієнтирах і не менше 15 м між КП, встанов-
леними на різних орієнтирах. Відстань між КП має вимірюватися по пташиному польоту без урахування обходу на-
вколо непереборних перешкод. 

Всі КП мають бути захищені від вандалізму і крадіжки, наприклад, тросом на замку. Деякі КП можуть охороня-
ти судді-контролери. Немає необхідності приставляти до кожного КП по охоронцю. Охорона не повинна бути нав'яз-
ливою і перебувати в безпосередній близькості від КП. Сдді-контролери також можуть бути необхідні для виявлення 
порушників заборонених зон та реєстрації їх номерів, роблячи фотографії як доказ. 

Нижче наведена таблиця з відносними швидкостями руху переможця у ветеранських вікових групах на спринтер-
ських дистанціях: 

Група Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80 
Співвідношення  1.00 0.96 0.90 0.85 0.80 0.73 0.65 0.57 0.49 0.41 
Група Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 
Співвідношення 0.86 0.81 0.75 0.69 0.64 0.58 0.53 0.47 0.42 0.37 



Так як всі вікові групи мають однаковий час переможця, ці співвідношення прямо пропорційні довжині спринтерсь-
ких дистанцій і повинні використовуватися при плануванні дистанцій. Тут необхідно враховувати оптимальну до-
вжину дистанції, тобто не по прямій, як зазвичай, а як найкоротший шлях руху, що враховує обхід неперебо-
рних перешкод. 

В ІІ-5.3 Правил зазначено: «довжина дистанції у змаганнях у заданому напрямку визначається по карті шляхом 
вимірювання та підсумовування відрізків: технічний старт - КП - фініш (без урахування рельєфу місцевості) з відхи-
леннями тільки для обходу найкоротшим шляхом непрохідних перешкод (високі паркани, озера, непрохідні скелі то-
що) і районів, заборонених для руху з урахуванням розмічених ділянок». 

Природно, що міська місцевість має багато перешкод, і цілком може виявитися, що оптимальний шлях 
спортсмена може бути в два рази довше, ніж «по пташиному польоту». Програмне забезпечення для плану-
вання дистанцій не враховує ций фактор, а планувальник дистанцій повинен враховувати, щоб забеспечити 
«попадання» в очікуваний час переможця. Реальну довжину дистанції спринту слід наводити в Бюлетені №2. 

20.2  «КЛАССИЧНІ» ДИСТАНЦІЇ  

20.2.1 Загальні вимоги 

Класичними дістанціямі вважаються всі інші види дистанцій крім спринту. 

Перша вимога до дистанції це дотримання принципу спортивної справедливості. Не повинно бути ніяких 
сумнівних КП, елементу випадковості при виборі варіантів руху, а карта не повинна містити помилок, які мо-
гли б вплинути на результати. КП, на яких спортсмен робить відмітку та в цей момент «світить» його для інших, 
слід уникати, наприклад, КП в пологих ямах або воронках. Те ж саме відноситься до КП в районах, де стежки, зроб-
лені попереднімі учасниками, допомагають їх знайти, наприклад, в районах з високою травою. 

Принцип спортивної справедлівості становится важче забезпечити на елітних дістанціях великих змагань, де ці 
дистанції е лишь двома з багатьох дістанцій. У таких випадках кількість КП, на якіх поєднуються дістанції різніх груп, 
має буті мінімальною. Один з крітеріїв полягає в тому, щоб заплануваті у середньому проходження через пункт 
ЧЖ21Е не більше двох учасників за хвилину. Наприклад, якщо стартовий інтервал становить 2 хвилини, не більше 
чотірьох дістанцій має проходити через будь-який КП дістанцій ЧЖ21Е. В ідеалі бажано для дістанцій ЧЖ21E поста-
вити абсолютно видокремлені від інших груп дистанції, але це не є обов'язковою вимогою й дозволяється також су-
міщення КП дістанцій M21E и Ж21E. 

Друга вимога до дистанції це хороше орієнтування. Дистанції мають бути настільки складними, наскільки 
дозволяє місцевість. Ось цитата з "Принципів планування дістанцій" IOF: «спортсмени рідко помічають різницю між 
погано і добре спланованим етапом, але вони негайно помітять, що КП варто неправильно або некоректно». Ось чо-
му вимога, вказана в цьому абзаці, наводиться другою. 

Третя вимога до дистанції - забезпечення очікуваного часу переможця, наскільки це можливо. Іноді це пробле-
матично. Звичайно, планувальники повинні докласти всіх зусиль, наприклад, співпрацювати з тестовими бігунами, за 
для досягнення цієї мети. 

Четверта вимога до дистанції - вони повинні бути сплановані з урахуванням фізичного навантаження, застосов-
ного до відповідної вікової групи. Особлива увага повинна бути приділена дистанцій для груп Ч70 і старше і Ж65 і 
старше. Наприклад, якщо заздалегідь відомо, що учасник, заявлений в ветеранську група не дуже досвідчений або 
слабкий здоров'ям, більш коротка і проста дистанція групи повинні бути розрахована саме на нього. Докладніше див. 
нижче підрозділ «Врахування віку та кваліфікації учасників». 

Принципи планування дистанцій IOF, викладені в Додатку 2 до Правил змагань з орієнтування бігом IOF 
повинні неухильно дотримуватися. 

ВРАХУВАННЯ ВІКУ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ  

20.2.2  Дітячі дистанції 
.1 Дистанции для дітей віком до 12 років  
Змагання мають проводитися на максимально спрощених дистанціях, які мають бути доступними дітям в плані 

фізичного навантаження. Немає відмінностєй по довжині дистанції у хлопчиків і дівчаток. 
Діти 6-8 років. Нитка 



В метою забезпечення безпеки, а також для полегшення процесу орієнтування рекомендується планувати дис-
танції на базі «нитки», промаркірованій на місцевості. На карту наноситься «нитка» і «правильні» КП.Всі КП розташо-
вуються строго на «нитці». Деякі з них входять в дистанцію, інші («ложніе») - ні. Завдання учасника - відзначитися на 
«правильних» КП.Такий варіант дистанції не вимагає навичок читання карту та орієнтування на місцевості. Доста-
точно лише відслідковувати коди КП при позначці. Змагання на цих дистанціях повинні виробити звичку не боятися 
незнайомій місцевості, а також привчити дітей до таких дій, як біг по лісу, перевірка коду КП і відмітка на КП. Незва-
жаючи на те, що орієнтування як таке тут практично відсутня, участь у змаганнях на таких дистанціях готує дітей до 
більш серйозних випробувань. 

Діти 8-10 років. Нитка 
Учасникам видається звичайна карта для змагань в заданому напрямку. На місцевості про-маркована дистанція. 

Всі КП розташовані на нитці, однак траса прокладена таким чином, що біг по ній не є найшвидшим варіантом між КП. 
Необхідно передбачити можливості про-стих підрізувань по дорогах, стежках або іншим, зручним для бігу і добре 
помітним як на карті, так і на місцевості орієнтирів. 

Діти 10-12 років. Нитка 
Використовується варіант 2, але кілька (або всі) КП розташовані в стороні від розміченій траси і добре видно з 

неї. Учасник біжить по розмітці до найближчої до контрольного пункту прив'язки, викорис-чаплі її для виходу на КП, 
після чого повертається на «нитку» і продовжує біг до наступного КП і так далі. В цілях безпеки контрольні пункти слід 
розташовувати всередині розміченій траси, а не зовні від неї. Упевнені в своїх силах учасники можуть проходити дис-
танцію і без допомоги розмітки. Бажано спланувати дистанцію таким чином, щоб існували більш швидкі варіанти про-
ходження дистанції без використання розмітки. Таку можливість треба передбачити, щоб надати перевагу тим, хто 
здатний орієнтуватися по карті без «підказок». Змагання на таких дистанціях рекомендується проводити для молод-
ших юнацьких груп, якщо місцевість занадто складна для планування «класичних» дистанцій у заданому напрямку. 

Молодші юнацькі групи (діти 10-12 років). Заданий напрямок 
КП на таких дистанціях слід ставити в безпосередній близькості від надійних прив'язок, таких як розвилки та пе-

рехрестя стежок, кути великих галявин тощо., забезпечивши при цьому хорошу видимість знака КП з усіх боків. На 
найбільш складних ділянках дистанції при відсутності надійних лінійних орієнтирів можна застосовувати розмічені 
ділянки, в тому числі від КП до КП. 

Масштаби карт молодших юнацких груп (крім спринту): 
1: 5000, або крупніше - для дітей до 10 років. 
1: 5000, 1: 7500 і 1: 10000 - для дітей 10-12 років залежно від особливостей місцевості та виду дистанції. 

20.2.3 Дистанції юнацких груп 
.1 Ч/Ж14  
Як, правило, дистанції розрізняються по довжині дистанції для хлопчиків і дівчаток. Але віз-можливе об'єднання 

груп. 
Ставляться вже трохи складніші тактико-технічні завдання, такі як вибір варіанта, пересування за допомогою чи-

тання карти без лінійних орієнтирів, грубий біг по азимуту на невеликих відрізках в чистому лісі, «підрізання» під час 
руху дорожніми варіантами. Однак завжди слід пам'ятати про те, що в таких групах склад учасників може бути неод-
норідним: від порівняно досвідчених і умілих дітей до тих, хто займається орієнтуванням перший рік або бере участь 
у змаганнях нерегулярно. Щоб зробити дистанцію більш доступною і в той же час цікавою в технічному плані, бажано 
планувати етапи таким чином, щоб учасник мав можливість вибору між більш швидким, але технічно відносно склад-
ним варіантом і простим дорожнім варіантом. 

Найпростішим прикладом такого етапу є постановка КП поблизу перетину квартальних просік. Технічно підгото-
ваний учасник може бігти навпростець, маючи підстраховку у вигляді перехрестя просік безпосередньо перед КП 
(або відразу позаду КП), а новачок - вибере шлях по квартальних просіках. Природно, що в таких випадках місцевість 
має бути легкопрохідною, інакше обхідний варіант буде виграшним в будь-якому випадку. 

Інша можливість - планування етапів, які передбачають біг по дорогах зі зрізанням. Більш досвідчені учасники 
зможуть скористатися скороченням шляху, а спортсмени-початківці зволіють бігти по дорогах і стежках від перехрес-
тя до перехрестя, програючи у відстані, але виграючи в надійності. 

У будь-якому випадку на дистанціях Ч/Ж14 контрольні пункти повинні мати близьку й надійну передню прив'язку, 
а також «гальмівний» орієнтир позаду КП.Не рекомендується планувати довгі етапи між КП зі складним вибором. Ре-
комендована довжина етапів від 200 до 800 м. Середня кількість КП може становити від двох до чотирьох на кіло-
метр дистанції, при цьому загальна кількість КП має не перевищувати 12 - 15. 



.2 Ч/Ж 16. Рекомендується планувати роздільні траси для юнаків та дівчат. Має враховуватися рівень кваліфіка-
ції учасників. Дистанції для технічно і фізично підготовлених юних спортсменів за своїм змістом мають наближатися 
до дистанцій основних вікових груп. Перед такими спортсменами можна ставити різноманітні техніко-тактичні завдан-
ня, використовувати складні ділянки місцевості з помітним перепадом висот. Слід лише правильно вибрати довжину 
дистанції з урахуванням ОЧП, а також уникати під час планування дистанцій небезпечних ділянок місцевості. 

20.2.4 Дистанції основных вікових груп 
Рівень складності дистанцій повинен враховувати неоднорідний склад дорослих учасників Рівень складності дис-

танції знаходить своє відображення в буквеному індексі групи: Е (еліта), А, Б і Н (новачки). 
.1 Рівень Н - це початковий рівень технічної складності дистанції. Він розрахований на тих, чий досвід обмежу-

ється одним роком занять та участю в невеликій кількості змагань або тренувань. Основний зміст таких дистанцій - 
біг по дорогах, стежках, краях полів і іншим добре помітним лінійним орієнтирам. Етапи довжиною 200 - 600 метрів 
можуть містити єдиний та цілком очевидний варіант, але допускається також вибір з двох-трьох варіантів, що базу-
ються на бігу по дорогах і стежках. КП розташовуються в простих точках, що легко читаються на карті і впізнаються 
на місцевості. Допускається можливість проходження дистанції парами або групами на чолі з досвідченим керівни-
ком. Дистанції для дорослих учасників-початківців можуть мати довжину до декількох кілометрів, і плануватися по 
картах звичайних масштабів, аж до М  1:15000. 

.2 Рівень Б - перехідний рівень від простого до складного. Склад групи може бути досить різноманітним - від уча-
сників з невеликим змагальним досвідом, бажаючих випробувати свої сили на більш складних дистанціях, до порів-
няно досвідчених орієнтувальників, але які беруть участь у змаганнях нерегулярно і з цієї причини не вважають себе 
готовим змагатися на високому рівні. При плануванні дистанцій рівня Б слід орієнтуватися, насамперед, на першу 
категорію учасників. Слід уникати підвищеної складності під час планування етапів і точок КП. Інтереси досвідчених 
учасників групи Б враховуються в невеликій довжині дистанції та/або її легкості у фізичному плані. 

Ідеальною для рівня Б є дистанція, що дозволяє проявити свою технічну майстерність досвідченим орієнтуваль-
ників, і, в той же час, що пропонує більш прості варіанти для тих, хто не має необхідного досвіду. Має тестуватися 
вміння застосовувати основні технічні прийоми орієнтування: читання карти, рух по азимуту, але в більш простих 
умовах, ніж на дистанціях більш високих рівнів. 

.3 Рівень А - повноцінні, технічно і фізично складні дистанції, що дозволяють всебічно перевірити рівень підготов-
ки орієнтувальників. Передбачається, що учасник групи А повинен вміти в орієнтуванні все, відрізняючись від елітно-
го спортсмена тільки відсутністю можливості тренуватися на професійному рівні. Для цього досить дотримуватися 
основних принципів планування дистанцій для еліти, але з урахуванням зкороченої довжини і менших фізичних кон-
дицій учасників. 

.4 Рівень Е - дистанції для еліти. Учасники цієї групи - це висококваліфіковані ориентувальники, добре фізично 
підготовлені спортсмени. При плануванні та постановці елітних дистанцій необхідно враховувати будь-які дрібниці, 
які можуть вплинути на результат, навіть якщо мова йде про втрату часу в кілька секунд. Тому, поряд з прагненням 
поставити перед учасником максимально складні завдання, необхідно, по можливості, максимально усунути елемент 
випадковості, який завжди присутній при проходженні дистанції. Справа не тільки в якості карти, особливостях місце-
вості, а й у можливих погодних умовах. Тому слід ретельно проаналізувати варіанти руху по карті і переглянути їх на 
місцевості на предмет виявлення непередбачених обставин і ризиків. Елітні спортсмени присвячують значну частину 
свого життя заняттю спор-том. Їх спортивна кар'єра і благополуччя, в тому числі і матеріальне, часто залежить від 
результату в даних конкретних змаганнях. Тому, підхід до планування дистанцій також повинен відповідати найви-
щим професійним вимогам. 

20.2.4 Дистанції ветеранів 
Ветерани не люблять бігати по дорогах і полях, проте цінять технічні етапи, що вимагають використання їх майс-

терності орієнтування та набутого досвіду. Великий віковий діапазон ветеранських груп передбачає необхідність ди-
версифікації підходів до планування дистанцій залежно від віку учасників. 

1. Ч/Ж40.Дистанції вікових груп Ч/Ж 35-40 відрізняються від відповідних дистанцій основних вікових груп не тіль-
ки протяжністю, але і трохи полегшеною технічною складністю. При плануванні дистанцій для цих вікових груп слід 
уникати використання дуже насичених орієнтирами ділянок, особливо в районах постановки КП. 

2. Ч/Ж60+. Для вікових груп Ч60/Ж60 і старше, слід враховувати те, що фізичні можливості людей в такому віці 
починають швидко знижуватися. Тому необхідно обмежити використання місцевості з крутими схилами і великими 
перепадами висот, а також намагатися планувати дистанції в обхід важко долаємих перешкод, таких як гущавина і 
завали дерев, широкі канави і струмки, огорожі, скельні і грунтові обриви, в'язкі болота тощо. 



Ця група ветеранів відчуває труднощі під час бігу у лісі, заваленим деревами, що впали, по кочкуватому грунту, 
їм важко долати круті підйоми і спуски, траверсувати схили. Треба прагнути до того, щоб використовувати для вете-
ранських дистанцій найбільш зручні для бігу ділянки, намагаючись не забувати при цьому про постановку технічно 
складних завдань в орієнтуванні. Якщо такий компроміс з якихось причин неможливий, краще принести в жертву тех-
нічну складність, ніж змушувати людей відчувати сильне фізичне напруження, яке в їхньому віці може виявитися не-
безпечним для здоров'я. 

3. Ч/Ж75+. Про учасників суперветеранскіх груп (75 років і старше) слід подбати особливо. Сам факт виходу на 
дистанцію вже є для них досягненням, тому слід, по можливості, позбавити їх як від фізичних страждань, так і від 
стомлюючого бігу без розумового навантаження. Так само, як і в багатьох випадках, зазначених вище, слід надати їм 
можливість вибору між бігом по лісу і дорожніми варіантами, особливо в наприкінці дистанції, коли їх самопочуття 
може погіршитися. 

Особливу увагу слід приділити вибору точок КП. Враховуючи те, що в такому поважному віці багато ветеранів 
змушені користуватися окулярами для читання карти, слід уникати постановки КП в таких районах, де карту важко 
читати. 

В якості керівництва з планування та допомоги у виборі відповідних довжин дистанцій ветеранських груп рекоме-
ндується використовувати таблицю, наведену нижче, яка заснована на співвідношенні ОЧП переможців груп. Для 
вікової групи Ч50 коефіцієнт встановлений на рівні 1,00. Коефіцієнт відносної довжини дистанції для групи Ч35 вста-
новлений на рівні 1,00. 

Вікова гру-
па 

Подовжена дистанція Довга дистанція 

Співвідношення 
швідкості 

ОЧП, хв. 
Відносна довжина 

дистанції 
ОЧП, хв. 

Відносна довжина 
дистанції 

Ч 35 1.12  60  1.00  70  1.00  

Ч 40 1.08  55  0.88  65  0.90  

Ч 45 1.04  50  0.77  60  0.80  

Ч 50 1.00  45  0.67  55  0.70  

Ч 55 0.94  40  0.56  50  0.60  

Ч 60 0.86  40  0.51  50  0.55  

Ч 65 0.78  40  0.46  50  0.50  

Ч 70 0.70  40  0.42  50  0.45  

Ч 75 0.61  40  0.36  50  0.39  

Ч 80 0.50  40  0.30  50  0.32  

Ч 85 0.39  40  0.23  50  0.25  

Ч 90 0.26  40  0.15  50  0.17  

Ж 35 0.87  45  0.58  55  0.61  

Ж 40 0.84  40  0.50  50  0.54  

Ж 45 0.81  35  0.42  45  0.46  

Ж 50 0.76  35  0.40  45  0.44  

Ж 55 0.71  35  0.37  45  0.41  

Ж 60 0.65  35  0.34  45  0.37  

Ж 65 0.58  35  0.30  45  0.33  

Ж 70 0.51  35  0.27  45  0.29  

Ж 75 0.43  35  0.22  45  0.25  

Ж 80 0.40 35 0.20 45 0.23 

Слід пам'ятати, що під час розрахунку співвідношення довжини дистанції, необхідно враховувати набір 
висоти, додаючи 0,1 км довжини на кожні 10 м підйому.  

Ці коефіцієнти застосовні до кращих ветеранів. Але слід пам'ятати, що багато учасників не елітного рівня в 
останній день  змагань будуть раді більш легким дистанціям. Тут потрібно використовувати досвід, заснований на 
організації попередніх стартів, відгуках учасників і постійному аналізі результатів і дистанцій для врахування фізичних 
кондицій учасників, що очікуються на змаганнях. 

20.2.5 Суміщення дистанцій 

При проведенні змагань з великою кількістю груп можливе і доречне об'єднання дистанцій певних вікових 
груп. Нижче наводяться рекомендації по об'єднанню найбільш поширених вікових груп: 



 
Вікова група Суміщення Вікова група Суміщення 

Ж10 Ч10 Ж40 Ч60 

Ж12 Ч12, НовАчки (дІти) Ж45 Ж21Б, Ч65 

Ж18 Ч21Б, Ч50 Ж50 Ч70 

Ж20 Ч18, Ч40 Ж55 Ж60, Ж65 

Ж21Б Ж45, Ч65 Ч20 Ч21А, Ч35, Ж21Е 

Ж21А Ж35, Ч55 Ч14 Новачки (дорослі) 

21. Легенди КП  

 «Опис легенд контрольних пунктів (КП)» 2005 року видання є основою для підготовки всіх описів легенд 
КП. Легенди КП модельних змагань мають бути представлені в тій же манері, як для основних змагань. 

Легенди КП конкретної дистанції мають бути доступні тільки учасникам і тільки в коридорі старту. Як 
правило легенди видають між рубежами «–2 хв.» та «–1 хв.». Вони також повинні бути надруковані на лицьо-
вому боці карти. 

Значення особливих піктограм легенд має бути наведене в Бюлетені 2. Об'єкти, що ними позначені, по-
винні бути продемонстровані на модельних змаганнях або на фотографіях і малюнках в Бюлетені 2. 

Рекомендується розмір клітини піктограм легенд для ветеранських груп не менше 6 мм, для інших груп, дитячі 
включно - не менше 5 мм. 

Загальний список легенд рекомендується видавати на нараді представників команд та/або публікувати в Бюле-
тені №2. Це зніме зайві запитання представників і допоможе тренерам розібрати з вихованцями специфічні легенди 
КП в даній місцевості. Порядок проходження КП конкретної дистанції і їх легенди мають зберігатися в таємниці до 
моменту їх видачі на старті. 

22. Старт 

22.1 Розташування старту  

Зручно й видовищно, якщо старт і фініш суміщені і знаходяться на арені змагань. Однак, це не завжди здійснено. 
Наприклад, для спринту необхідно забезпечити карантин для уникнення передачі інформації учасниками, що фінішу-
вали, або на довгій дистанції у гірській місцевості віддалений високий старт дозволяє планувати повноцінні дистанції 
з дотриманням ліміту набору висоти в 4%. 

Для ефективної організації роздільного старту слід передбачати пре-старт, на якому мають бути забезпечені: 

 тиха зона очікування; 

 район для розминки, який може бути в лісі; 

 туалет; 

 стартові протоколи і годинник, що показує час виклику на старт; 

 зразок обладнання КП..  

Представникам ЗМІ і фотографам, в т.ч. з числа орієнтувальників, може бути дозволено вхід за лінію старту, як-
що буде забезпечено, що будь-яка інформація, отримана про карти, місцевості, дистанціях і рішення щодо вибору 
шляху буде зберігатися ними в таємниці до старту останнього учасника. 

Межі району старту мають бути чітко розмічені і контролюватися з тим, щоб учасники не просувалися в 
район змагань до старту. 

Сучасні системи електронної відмітки дозволяють вести відлік часу по чипу на стартовій станції (так 
званий старт «по чіпу»), але такий старт не повинен застосовуватися на національних змаганнях. Учасники 
повинні стартувати на зазначеній стартовій хвилині за сигналом (з використанням годинника, синхронізованого з суд-
дівським часом). 

22.2 Організація старту  



Організація старту, наприклад, для 1000 учасників непроста справа тому, що виникають проблеми, через те, що 
учасникам не була ясна процедура старту. Стартове містечко може виглядати чудово, поки немає участніків. Але 
коли 100 і більше людей навалюються на бар'єр старту і блокують візуальний огляд іншим, може початися хаос. 

Мінімальна кількість рубежів на старті має дорівнювати чотирьом, а при наявності пре-старту –п’яті. Учасники 
повинні поетапно просуватися до лінії старту, переміщюючись вперед на один етап кожну хвилину. Нижче наведено 
приклад організації стартового коридору в чотири рубежі. 

 

Коментарі до рис.: 

 Учасники мають очікувати старт перед рубежем «–3 хвилини», отже, повинен бути бар'єр з воротами в ньому, 
через які учасникам дозволяється проходити тільки тоді, коли годинник показує час їхнього виклику на старт. 

 Годинник B має бути великим, щоб учасники, які очікують старт, добре бачили час. Годинник слід розміщувати 
на висоті не менше 2,5 м над рівнем землі, або у верхній частині схилу, якщо можливо.  

 Годинник B має висвітлювати час виклику учасників на старт. Наприклад, якщо час старту учасника 10:00, 
спортсмену необхідно вийти на рубіж «–3 хвилини» о 09:57. Тобто годинник B має бути налаштований на 3 хвилини ра-
ніше і показувати 10:00 в цей момент. 

 Годинник А повинні бачити тільки учасники, що стоять на лінії старту. Годинник має показувати реальний суд-
дівський час. У наведеному вище прикладі, учасник стартує, коли на цьому годиннику настане час 10:00 (суддівський 
час). 

 Учасники іноді спізнюються на старт. Вони можуть стартувати, але якщо вони запізнилися з власної провини, 
час їм відлічується таким чином, якщо б вони стартували на зазначеній стартовій хвилині. Як правило, учасників, що 
запізнилися, випускають на дистанцію посередині стартового інтервалу з тим, щоб такий учасник не впливав на інших 
учасників, що стартують вчасно. Однак якщо запізнення сталося з вини організаторів, учаснику слід призначити новий 
час старту. Якщо не зрозумило, хто винен в запізненні, такі учасники стартують з коридору для учасників, що  запізни-
лися, і їм призначається новий стартовий час з вакансій у  стартовому протоколі. 

 Якщо організаторі вірішують, що спортсмен, що запізнюється, має достатньо часу, щоб стартуваті вчасно, йому 
дозволяється пройти на стартову лінію. Якщо це запізно, учасника випускають на дистанцію посередіні стартового ін-
тервалу між учасниками, що стартують за протоколом. Однак не допускається, щоб учасники з однієї команди старту-
валі один за одним. 

 Відомості про кожного учасника, що запізнився, повинні бути зафіксовані суддями старту і передані команді 
хронометражу на фініші в ідеалі по радіо або мобільним телефоном так, щоб на фініші у суддів був час внести коректи-
ви, поки учасник знаходиться на дистанції. Потім фіксується фінішний час таких учасників. Організатори вирішують, хто 
винен у запізненні, і оприлюднюють результат, відповідно до рішення. 

Інші проблеми можуть виникнути тоді, коли спортсмени на різних рубежах перемішуються один з одним через 
штовханину, внаслідок чого спортсмени можуть неправильно стартувати (раніше чи пізніше свого часу). Кращий спо-
сіб уникнути цього - розтягнути час старту, зменшивши кількість осіб, що стартують на кожній хвилині. Однак не слід 
розтягувати загальний час старту більш ніж на 80 хв. Щоб не затягувати старт у такому разі слід передбачити два або 



більше незалежних стартових коридору з рівномірним розподілом кількості учасників по ним. Застосування двох роз-
дільних стартів також допомагає вирішити цю проблему. 

За наявності пре-старту часовий інтервал між престартом і рубежем «-3 хв.» має бути ретельно розрахований з 
тим, щоб учасники не запізнювалися на старт і не створювали штовханини через занадто ранне прибуття на старт. 
Як правило, час, що визначений під час подолання цієї відстані швидкою ходою є оптимальним часовим інтервалом 

між пре-стартом і рубежем «3 хв.».  

На змаганнях з великою кількістю учасників може виникнути необхідність розміщувати карти не в так званих «ки-
шенях» за лінією старту, а в лотках. Для захисту від негоди і щоб уникнути штовханини рекомендується такі лотки 
розміщувати до лінії старту, зазвичай, під навісом. Лотки повинні розташовуватися уздовж стартового коридору (по-
перек лінії старту) на висоті близько 1 м над землею (наприклад, на столах), мати ідентифікацію вікових груп або ди-
станцій. Учасники, допущені на лінію старту, вишикуються уздовж столів навпроти лотків з назвою певних груп і че-
кають старту. Карти вони можуть брати тільки після сигналу старту. 

Контролер змагань має знаходітіся на старті до закриття старту для контролю будь-якіх проблем, які можут вини-
кнути у зв'язку із запізненням учасников чи збоєм роботи старту. 

На змаганнях обласного рівня і нижче може використовуватися спрощений стартовий коридор, показаний на рис. 
нижче.: 

 

В такому варіанті легенди КП не видаються окремо, тільки друкуються на карті. Якщо не використовується елек-
тронна відмітка, під час реєстрації суддя після перевірки контрольної картки має зробити у ній позначку компостером. 

22.3 Зона карантину, розминки  

Для забезпечення принципу спортивної справедливості на змаганнях з коротким часом переможця, наприклад, у 
спринті, як правило, облаштовується карантин, куди учасники та супроводжуючі їх тренери мають прибути до встано-
вленого терміну. Він не обов'язково розташовується біля пре-старту. В деяких випадках, наприклад, коли старт і фі-
ніш поєднані, карантин може бути розміщений на фініші.  

В карантинній зоні має знаходитися: пункт реєстрації (при вході), туалет. За необхідності мають бути забезпечені 
умови для переодягання та доставка особистих речей на арену. Має бути забезпечена можливість командам ставити 
власні намети. Частина карантинної зони, або еквівалентний район недалеко від пре-старту, мають бути нада-
ні для розминки. По можливості може бути надана роз-минкова карта. Межі району розминки мають бути чітко поз-
начені на місцевості, наприклад,  стрічкою, табличками.  

Користування мобільним телефоном Інтернетом, іншими пристроями зв'язку в карантинній зоні суворо 
заборонено. Не дозволяється проносити в карантинну зону карти району змагань. Якщо того вимагають ор-
ганізатори, учасникам і тренерам не дозволяється відвідувати фінішну арену до входу в карантин. Учасники 
повинні увійти в карантинну зону до відповідного терміну, в іншому випадку вони не будуть допущені до 
участі у змаганнях.  

До закінчення реєстрації дозволено залишати карантин через вхід, наприклад, щоб пройти на парковку і назад. 
При цьому необхідно повернутися в зону карантину до закінчення терміну реєстрації.  

Термін реєстрації має бути узгоджений з Контролером перед публікацією. Розклад руху транспорту має 
забезпечити, щоб всі учасники могли потрапити в карантинну зону задовго до закінчення цього терміну.   



23. Постановка КП  

Код КП може бути розміщений вертикально або горизонтально біля знаку КП. Позначення коду, типу M1 не 
допускаються. Вимоги Правил щодо постановки та обладнання КП мають безумовно дотримуватися. 

24. Засоби відтмітки  

Офіційно дозволені IOF для використання електронні системи відмітки SPORTident і Emit. Має бути забез-
печено резервне копіювання електронної відмітки. При використанні системи Emit, це відбувається автома-
тично проколом голки в резервної картці. Картка повинна бути надійно закріплена на чіпі і повинна бути 
зроблена з досить міцного матеріалу, який залишиться неушкодженим в змагальних умовах (у тому числі 
при намоканні). У випадку зі SPORTident, резервне копіювання має забезпечуватися компостером. 

У Додатку 6 до Правил наведені останні правила щодо використання електронної відмітки. 

На території України поширені інші типи електронної відмітки, наприклад, Button Sport, SportTime і SFR system. На 
теперішній час Правила вимагають, що дозвіл на їх застосування на національних змаганнях кожен раз необхідно 
отримувати в СТК. 

Власні чипи учасників, повинні бути допущені до використання на змаганнях, за умови, що заявники вчасно пові-
домлять організаторам номера чіпів.Контрольні пункти з великим навантаженням (більше 8 учасників за хвилину) 
повинні бути обладнані двома засобами відмітки. Останній КП на великих змаганнях повинен обладнуватися трьома 
або більше засобами відмітки 

У Додатку 6 до Правил наведені також правила щодо використання відмітки компостерами. Щонайменше частина 
відбітку компостера має знаходітісь у відповідній даному КП клітіні або у вільній резервній клітіні. Допускається одна 
помилка за умови, что всі відбитки чітко ідентіфікуються, а самє: 

 відмітка поза полем відповідної клітини; 

 пропуск клітини (з подальшим зміщенням відміток всех КП); 

 2 відмітки в одній клітіні. 

Якщо учасник випадково зайняв відповідну клітіну контрольної картки відбітком «неправильного» КП, відмітку 
«правильного» контрольного пункту слід зробити в одній з резервних клітін, про що слід повідоміті суддів на фініші. 
Такі відмітки не вважаються помилкой. Учасник, який намагається отрімати перевагу за рахунок недбалої відмітки, 
має буті діскваліфікованій. 

Нижче наведені ілюстрації випадків, коли доспускаются помилки і коли учасник має бути дискваліфікований. 

 

 
Зразок правильної та охайної відмітки 

          
Принаймні частина відбитку має знаходитись 
у відповідній даному КП клітині. Допускається 

Учасник має бути дискваліфікований 
за недбалу відмітку 



                
Допускається одна відмітка поза полем відпо-

відної клітини 

Учасник має бути дискваліфікований 
за 2 чи більше відміток поза клітиною 

            
Допускаються 2 чи більше відмітки в 

одній клітині один раз 

Учасник має бути дискваліфікований 
за 2 відмітки в клітині декілька разів 

    
Допускається пропуск 1 клітини з подальшим 

зміщенням відміток усіх КП 

Учасник має бути дискваліфікований 
за декілька пропусків відміток в клітинах 

 
Правильна відмітка в резервній клітині не вважається помилкою 

25. Підживлення на змаганнях  

Підживлення на дистанції слід передбачати через кожні 25 хвилин, якщо ОЧП становить більше 30 хви-
лин. Пункт підживленя краще влаштовувати на перетині легкодоступних лінійних орієнтирів, таких як лісові дороги. 
Також зручно влаштовувати пункт підживлення на відео-КП. Пункти повинні бути позначені на карті звичайним 
знаком відра і мають розташовуватися на місцевості точно в центрі ваги знака так, якщо б це були контроль-
ні пункти. 

Для підживлення достатньо запропонувати воду і одноразові стаканчики. Судді повинні наповнювати стаканчики. 
Якщо якість води сумнівна, вода має бути кип'яченою. 

Кожен пункт підживлення повинен бути забезпечений водою протягом усього змагання і регулярно по-
повнюватися в разі необхідності. Ситуації, коли пізно стартує учасник приходить на пункт харчування, а йо-
му не дістається води, неприпустимі! 

Учасники не можуть розміщувати свої власні напої на пункті харчування. 

Пункти харчування є також місцем, куди учасники можуть також дістатися за будь-яких надзвичайних обставин. 
Волонтери пункту харчування повинні бути на зв'язку з фінішною ареною по радіо чи мобільному телефону. 

Для елітних дистанцій потрібна більша кількість пунктів харчування. При цьому деякі з них доступні тільки нечис-
ленним елітним спортсменам. На таких пунктах не обов'язково залишати суддю. Досить доставити туди бутлі з во-
дою, стаканчики і пакет для сміття. Інформацію про такі пункти слід  навести в Бюлетені №2. 



26. Фініш 

Компонування фінішної арени має задовольняти, як глядачів, так і учасників. Повинна бути надана можливість 
останні 100 м дистанції робити фотографії і підбадьорювати спортсменів. Межі між глядачами і суддівськими зо-
нами повинні мати чітку огорожу і контролюватися. 

Рекомендується, щоб розташування останнього КП було на очах у глядачів. Рекомендується розташовувати на-
прямок фінішного коридору проти сонця, що дозволить робити гарні фотографії. 

Якщо останній КП знаходиться поза прямим поглядом, фінішний коридор має бути огороджений і знахо-
дитися під постійним контролем. В іншому випадку люди з камерами будуть намагатися наблизитися до останньо-
го КП протягом змагань поза увагою і контролю організаторів. 

На фініші повинні бути напої (мінімум, вода) для всіх учасників. 

Талановитий коментатор є найбільш важливою персоною для створення атмосфери на фініші, зокрема, в день 
естафети. Висвітлення ходу змагань повинне бути його головним завданням.  

Коментатор має постійно повідомляти важливі результати, оголошувати учасників, звертати увагу на лідерів зма-
гань, що з'являються на фініші, брати інтерв'ю у переможців, молодих і відомих спортсменів, коментувати поточний 
стан результатів в групах тощо. Коментатор повинен бути нейтральним і розмовляти з учасниками, незалежно 
від їх імені та місця проживання, тим більше, не надавати переваги учасникам з рідної місцевості. Досвід по-
казує, що, принаймні, один помічник необхідний коментатору для відстеження ходу змагань і подання цікавих фактів. 

Організаторам слід ретельно продумати і опублікувати в Бюлетені №2 фінішну процедуру. На великих змаганнях 
необхідно організувати збір карт учасників, що фінішували. Рекомендується після лінії фінішу розмістити пакети з 
назвами команд, куди учасники самостійно складають карти. Після закриття старту, представники команд можуть 
забрати карти. При великій кількості команд для економії площі, рекомендується спланувати фінішний коридор для 
здачі карт у вигляді лабіринту. Організатори повинні забезпечити контроль здачі карт. Ці функції може виконувати 
суддя, що видає воду на фініші. 

27. Хронометраж 

SPORTident, Emit або інші електронні системи відмітки можуть використовуватися для відліку фінішного часу, 
шляхом відмітки чипом учасника на «фінішній» станції. Ручний хронометраж на фініші навряд чи буде в змозі гаран-
тувати точність відліку і повний збіг порядку фінішу учасників з їх часом на великих змаганнях. Наприклад, спортсме-
ни після перетину лінії фінішу можуть переплутатися. 

Необхідно встановити достатню кількість станцій на лінії фінішу. Дуже важливо синхронізувати суддівський час на 
стартових годинниках  із системою  відмітки. Для забезпечення точності хронометражу, стартові годинники повинні 
мати достатню точність. Ця точність повинна бути перевірена перед змаганнями, використовуючи більш тривалий 
період часу, ніж протяжність змагального дня. Протягом декількох днів не повинно бути ніякої похибки між стартовим 
годинником і фінішним годинником, якими зазвичай є станція відмітки. Синхронізація годинників на змаганнях може 
виконувати декількома способами. 

1) За стартовим годинником. Виставляється суддівський час з невеликим випередженням. У момент настання 
«стартового нуля» (коли годинник вказує суддівський час 0:00:00) суддя по рації або мобільним зв'язком подає ко-
манду на фініш, де виставляють відповідний  фінішний час в програмі системи відвітки і час на фінішному резервно-
му годиннику. 

2) За фінішним годиннником. Стартовий годинник виставляють по фінішній системі хронометражу і приносять на 
старт. Якщо при великій кількості учасників використовуються кілька стартових коридорів, усі стартові годинники по-
винні бути синхронізовані одночасно. 

Система зчитування чіпів учасників повинна бути перевірена заздалегідь, щоб переконатися, що вона 
здатна працювати при очікуваній нормі щільності спортсменів, що фінішують. В іншому випадку черзі на зчи-
тування на фініші не уникнути. 

На великих змаганнях, потрібні специфічні заходи з організації потоку учасників, що фінішують. Якщо кожну хви-
лину стартують по 20 спортсменів, це означає, що, в середньому кожні 3 секунди один з них буде фінішувати. Таким 



чином, процедури фінішу, зчитування тощо повинні враховувати безперервне і своєчасне забезпечення виконання 
цих процедур. Для цієї мети рекомендується організовувати мінімум 2 паралельних коридора для зчитування чіпів. 
Для дискваліфікованих спортсменів повинен передбачатися окремий суддя, який розслідує обставини дискваліфікації 
за скаргами і зверненнями спортсменів. Як правило, це старший суддя-хронометрист або головний секретар, якщо 
він суміщує ці посади. Корисно забезпечити його картою змагань з колекцією всіх КП для роз’яснення  учасникам їхніх 
помилок. 

Необхідно підготувати план дій на випадок, якщо IT-система зависне. За 5 хвилин простою в черзі на фініші може 
зібратися багато спортсменів. Один з виходів тут - тимчасово збирати чіпи учасників. Після відновлення роботи сис-
теми чіпи «зчитають» судді і пізніше роздадуть їх учасникам. 

Процедура паралельного зчитування чіпів повинна бути перевірена перед змаганнями. 

Згідно з Правилами необхідно передбачити резервну систему хронометражу, яка повинна бути повністю незале-
жною від основної системи хронометражу. Тут повинні працювати інші люди і використовуватися інше джерело жив-
лення (за необхідністю). Ця система повинна розташовуватися на лінії фінішу. Вона повинна працювати безперерв-
но, а не тільки тоді, коли виникають проблеми з основною системою хронометражу. В якості резервної системи мож-
на використовувати двох хронометристів з секундоміром і фінішкамі. На великих змаганнях рекомендується викорис-
товувати відеозапис на фініші. Якщо великий цифровий годинник, що показує суддівський час потрапляє в поле 
огляду відеокамери, відеозапис може використовуватися для визначення результатів в разі відмови основної систе-
ми. Слід переконатися, що номери учасників, що фінішують, можна розібрати на екрані при перегляді відеозапису. 

На великих змаганнях з орієнтування на лижах і на велосипедах із загальним стартом рекомендується використо-
вувати систему фотофінішу. В іншому випадку потрібно ретельно продумати систему хронометражу і фіксації поряд-
ку фінішу учасників, щоб не допустити помилки в розподілі зайнятих ними місць. 

28. Дизайн та обладнання арен  

Організаторам великих змагань слід приділяти належну увагу створенню яскравою і привабливою аре-
ни, що сприяє святковій атмосфері змагань. Якість арени є необхідним не тільки для присутніх учасників, 
але і для створення враження про змагання зі спортивного орієнтування серед важливих гостей та на теле-
баченні, що сприяє сприйняттю нашого спорту у суспільстві. 

При виборі місцевості для змагань, чи то ліс, відкрита сільська чи міська місцевість, має обов'язково розглядати-
ся питання розміщення можливих арен всередині або поруч із пропонованим районом змагань.  

Арена змагань повинна:  

 мати достатній потенціал об'єктів, підходити для змагань виходячи з можливості прийняття очікува-
ної кількості учасників, але не настільки великий, щоб люди розгубилися на занадто великій площі арени;  

 мати доглянуту поверхню, якою легко і приємно ходити;  

 бути легко доступною для вантажних транспортних засобів, мобільних точок громадського харчу-
вання;  

 бути розташована так, щоб можна було спланувати хороші дистанції і, в той же час передбачити ві-
део-КП і зони пробігання;  

 мати хороший під'їзд і/або доступ до доріг, парковки для автомобілів, розташовані в межах розумної 
досяжності пішки. Рекомендується, що при наявності більш ніж одного входу на арену, один з них викорис-
товувати для в'їзду/входу, інший - для виїзду/виходу. Якщо це не представляється можливим, то під'їзна до-
рога і вхід на арену мають бути такими, щоб великовантажні транспортні засоби легко розходилися.  

Проектування і будівництво арени, встановлення наметів, розгортання обладнання і послуг вимагає багато часу 
та потребує певної квалицікації. Рекомендується призначити директора арен, який гарантує, що арена буде ро-
зумно спланована, побудована відповідно до схеми. Часто буває так, що місце для коментатора розташовано не 
там, де планувалося, або глядачи на арені не бачать наближення спортсменів! Директор арен повинен прагнути до 
того, що все буде встановлено і буде працювати, як це було передбачено до, під час і після гонки.  

Схема арени має забезпечити максимальні можливості для глядачів. Проте необхідні і горизонтальні ділян-
ки, для розміщення суддів (зона фінішу, ІТ-намети тощо), кіосків, пункту харчування учасників і глядачів. Повністю 



плоских місць для арен, і місць, де змагальна зона знаходиться тільки вздовж одного боку арени (25% периметра), 
слід, по можливості, уникати. Вони не забезпечують гарного огляду змагань.  

На ранніх стадіях процесу проектування арен директор арен повинен працювати в тісному контакті з плануваль-
ником дистанцій. Положення останнього КП, зони пробігання і фінішної лінії повинно бути заздалегідь точно визначе-
но. В ідеалі їх розташування повинне бути таким, щоб глядачі зі своїх місць бачили останній КП і зону пробігання 
якомога довше, якщо не на всю довжину. Для глядачів рекомендується також забезпечити можливість, не обертаю-
чись або переміщаючись, бачити відео-КП. Має бути забезпечений достатній простір після фінішу для виконання фі-
нішних процедур, розташування напрямку фінішного коридору проти сонця для отримання хороших фотознімків.  

В ідеалі, відео-КП і зона подбігання до нього, або загальний старт і зона передачі естафети також повинні знахо-
дитися на очах у глядачів. Але ідеальних місць мало, майстерність директора арен полягає в тому, щоб максимально 
використовувати можливий потенціал вибраної ділянки. Директор арен має радитися і прислухатися до думки інших 
організаторів і, звичайно, Контролера змагань.  

Знову ж таки, на ранній стадії, слід ретельного продумати розміщення всіх видів сервісу. Якщо поруч немає елек-
тромережі, генератор повинен бути розташований так, щоб до всіх необхідних місцях можна було прокласти кабелі 
без необхідності копати траншеї. Генератор повинен бути розташований досить далеко від робочої зони фіні-
шу, щоб не заважати шумом від його роботи IT-персоналу, коментатору тощо.  

Туалети мають бути розташовані поряд із зоною для глядачів, але не занадто близько. Це можуть бути копані 
туалети в лісовій місцевості, або пересувні кабіни в місті. Кількість місць має відповідати чисельності учасників – не 
менше 1 місця на 100 осіб з урахуванням статі. І, нарешті, водопостачання і водовідведення, контейнери для сміття 
та його вивіз також необхідно планувати. 

На арені має бути передбачений інформаційний щит. 

Арена в цілому повинна бути добре побудована, з використанням естетичних і надійних матеріалів. Тонка поліе-
тиленова стрічка, що натягнута між стовпчиками й мотається на вітрі, не додає солідності арені такого важливого 
заходу. Зокрема, бар'єри для глядачів мають запобігати будь-якому проникненню у фінішний коридор та су-
ддівську зону сторонніх осіб.  

Якщо є банер змагань з логотипами спонсорів та іншою рекламою, рекомендується розташовувати його на фініші 
так, щоб він служив тлом для нагородження, фотографування і телеінтерв’ю.  

Зазвичай, на аренах розміщуються кіоскі продажі їжи, напоїв, спортивного інвентарю та аксесуарів.  

Докладні схеми арен кожного дня змагань рекомендується навесті в Бюлетені №2. На будь-які специфічні осо-
бливості, які, можливо, можуть збити з пантелику учасників, коли вони вибігають на арену в кінці гонки по-
винно бути звернено увагу на нараді представників команд.  

Останнє, що треба тут зазначити, але не останнє за аважливістю: шлях до арен повинен бути добре розміче-
ний знаками, зрозумилимі для учасників та автомобілістів. 

29. IT-адміністрування у дні змагань 

Під IT-адмініструванням змагань розуміють систему, що використовується для реєстрації заявок, хронометражу, 
видачі результатів, перевірки відмітки, а також для інформації коментатору. 

Ця система об'єднує кілька комп'ютерів. Важливо, щоб система була в змозі впоратися з потоком учасників, що 
постійно прибувають на фініш у великій кількості. 

Деякі організатори мали труднощі, коли система «зависає» при зчитуванні, обробці результатів спортсменів тощо. 
Слід переконатися в надійності роботи системи на невеликих регіональних змаганнях шляхом тестування 
роботи системи на реальних змаганнях (не на тренуванні у спортзалі), з програмним забезпеченням і тією 
конфігурацією ПК, яка буде фактично використовуватися на основних змаганнях. Крім того, слід навчити пер-
сонал відповідно до їх функціональних обов'язків на змаганнях. 

Необхідно передбачити створювання резервних копій усіх пов'язаних даних (база даних адміністратора змагань, 
файли, документи тощо)  як на стадії підготовки до змагань, так і під час змагань. Слід також визначити і перевірити 



алгоритм дій з відновлення даних - повинні бути розроблені рішення, за яких обставин може тривати процес віднов-
лення, а за яких слід починати резервне копіювання. 

Важливо розробити «план дій за непередбаченими обставинами» у разі збою системи, при незначних або вели-
ких пригодах. 

Комп'ютери повинні бути пов'язані локальною мережею. Необхідно ретельно планувати прокладку і розташування 
кабелів мережі в районі фінішу. Існує можливість з'єднати деякі віддалені ПК бездротовою мережею (W-LAN). Слід 
мати на увазі, що швидкість передачі даних в такому випадку набагато нижче, ніж по звичайних кабелях. Тест безд-
ротової мережі необхідно провести у фактичному довкіллі: у тому ж місці і в той же час року. Наприклад, дерева мо-
жуть заважати проходженню сигналу влітку набагато більше, ніж коли вони без листя. Натовп на фініші також може 
створювати перешкоди для проходження сигналу. 

Також слід захистити ці бездротові мережі, щоб запобігти підключення до них інших людей на арені (за допомогою 
паролю WPA/WPA2). Необхідно перевірити ці налаштування задовго до змагань на всіх комп'ютерах, які повинні ви-
користовуватися на змаганнях. Такий тест допоможе вам знайти оптимальну конфігурацію мережі і уникнути проблем 
на змаганнях. 

30. Електроживлення 

Генератор є важливою частиною інфраструктури на змаганнях. Має бути гарантоване безперервне живлення 
для всіх компонентів ІТ-системи. Для забезпечення цього, слід мати резервне джерело живлення, необхідне для 
найбільш важливих систем. Рішенням тут може бути використання UPS - джерела безперебійного живлення. UPS 
служить буфером певної кількості енергії, яка може бути використана для систем, коли основне джерело живлення 
вийшло з ладу. Слід бути обережним із застосуванням UPS та використовувати  його тільки для підключення найва-
жливіших систем, щоб забезпечити живлення тільки на кілька десятків хвилин (а в ідеалі - більше години!). Ноутбуки 
мають свої власні акумулятори, слід переконатися який період часу вони можуть працювати без зовнішнього живлен-
ня. Мережеві комутатори також повинні бути підключені до UPS. В іншому випадку комп'ютери будуть працювати до-
бре, а зв'язку в мережі не буде. Якщо мережеві комутатори можуть працювати від батарей, це зробить всю систему 
стійкою до короткочасних збоїв в подачі електроенергії. Ніколи не слід підключати ІТ-систему до побутової мережі 
живлення на змаганнях, наприклад, для освітлення або кафе. Генератор слід розташовувати на достатній відстані від 
робочої зони. Професійний стандартний кабель, спосіб прокладки кабелю та забезпечення безпеки повинні застосо-
вуватися для всіх мереж (харчування чи ІТ) з дотриманням всіх відповідних правил. При підключенні різних пристроїв 
разом, завжди слід подумати про те, що станеться, коли перерветься живлення - чи буде ця комбінація приладів як і 
раніше працездатною? Це стосується і зовнішніх жорстких дисків, USB-концентраторів або мережевих комутаторів, 
підключених до комп'ютерних систем. 

31. Результати  

У районі фінішу, повинні відображатися результати всіх спортсменів безперервно протягом усіх змагань. 
Після фінішу останнього учасника остаточні результати мають бути оприлюднені якомога швидше. Великий розмір 
шрифту повинен використовуватися для протоколів на знак поваги до зору немолодих учасників. 

В даний час поширені два види оприлюднення результатів: 
1) періодичний друк в паперовому вигляді та розміщення на інформаційному щиті фінішної арени; 
2) висвітлення протоколу результатів на широкоформатному екрані в режимі онлайн. 

Вимоги до вмісту протоколів результатів наведені в Правилах. Копії результатів повинні бути спрямовані в се-
кретаріат ФСО України у форматі, придатному для публікації. 

Визначення особистих результатів по сумі декількох видів програми може виконуватися за сумою часу, за сумою 
очок або по фактичному фінішу змагань із затриманим стартом в останній день. Підсумовування результатів за ча-
сом не рекомендується у разі, якщо види програми значно різняться. Наприклад: при підсумовуванні часу спринту, 
середньої та довгої дистанцій, вирішальний вплив на результат має час на довгій дистанції, де різниця навіть між 
призерами може досягати декількох хвилин. У той час, як у спринті в межу однієї хвилини можуть укластися резуль-
тати до 20 учасників. 



Підрахунок поточних результатів, зазвичай, не викликає ускладнень на змаганнях в Україні. Основні складнощі 
починаються при визначенні загальнокомандного заліку. Підрахунок командних результатів слід ретельно продумати, 
щоб встигнути виконати його до закінчення змагань. 

32 Рекомендації щодо визначення результатів   

Ниже наводяться варіанти підрахунку загальнокомандного та індивідуального заліку через систему нарахування  
очок чи підрахунок часу учасників у  різних  вікових групах та видах програми та порядок визначення  місць команд чи 
учасників в разі рівності основних показників. Систему визначення результатів обирає Організація за узгодженням з 
Організатором, про що зазначається в Положенні.  

32.1 Нарахування очок за таблицями  

.1 Очки нараховуються згідно зайнятих учасниками місць у виді програми по табл. 32-1 – 32-3.  
Таблиця 32-1  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 Сума очок 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33 … 11 … 1 831 

Таблиця 32-2  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 … 30 Сума очок 

Очки 35 32 30 28 26 25 24 23 … 11 … 1 476 

Таблиця 32-3  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 20 Сума очок 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13 … 11 … 1 221 

Учасникам, які посіли місця поза межамі, вказаними в таблицях, надається по одному очку.  

.2 Залікові очки для естафетних команд нараховуються згідно табл. 33 -4  32-6.  
Таблиця 32-4  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Сума очок 

Очки 126 111 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 831 

Таблиця 32-5  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума очок 

Очки 96 81 69 60 51 42 33 24 15 6 477 

Таблиця 32-6  

Місце 1 2 3 4 5 6 7 Сума очок 

Очки 66 51 39 30 21 12 3 222 

Табл. 32-4 – 32-6 розраховані на триетапні естафети. В разі іншої кількості етапів, таблиці доцільно формувати  
таким  чином,  щоб  загальна  кількість  очок,  яка  розподіляється  у  естафетних  змаганнях,  була близькою до зага-
льної кількості очок, яка розподіляється у особистих змаганнях.   

В Положенні про змагання  може встановлюватися порядок визначення результатів та місць командам з непов-
ним складом  або  командам,  що  не  закінчили  естафету.  В  цьому  разі,  команди,  які  пройшли  більшу  кількість  
етапів, займають місця перед командами, які пройшли меншу їх кількість. Якщо учасник команди знятий на якому-
небудь етапі, то результати проходження наступних етапів команді в залік не йдуть.  

У випадку 3-етапної естафети, для команд, які пройшли тільки 2 або 1 етапи естафети, кількість очок, що відпові-
дає місцю, яке посіла команда, зменшується відповідно на 1/3 або на 2/3.  

У випадку вільного комплектування естафетних команд спортсменами з різних організацій (території, клуби,  то-
що),  очки нараховуються  кожному  члену  естафетної команди  окремо.  Кількість  очок  за  один  етап становить 
третину очок, яку отримує вся естафетна команда.  

Організація може застосувати різні таблиці для різних видів змагань або груп учасників в залежності від особли-
востей  і мети змагань.   

Може бути виділена пріоритетна група або групи (наприклад, Ч21Е, Ж21Е), для яких залік ведеться згідно з табл. 
32-1 і 32-4, а для інших груп – згідно з табл. 32-2 і 32-5 або 32-3 і 32-6.  



32.2 Нарахування очок за формулою 

Очки учасника, n, в кожній віковій групі нараховуються за кожен вид програми за формулою: 

n = 2N  (N  tуч / tпер), 

де N - значення яке залежить від вікової групи та виду програми: 

N = 100 для ЧЖ21Е, 

N = 90 для ЧМЖ20, 
N = 80 для ЧЖ18 та молодше, 

N = 60 для ЧЖ12 та молодше, ЧЖ21А, 

N = 40 для ЧЖ21Б та ветеранських вікових груп. 

У змаганнях з естафет значення N для відповідної вікової групи має бути помножено на кількість етапів; 

tуч – час переможця;  

tуч – час учасника. У випадку якщо учасник є переможцем, він отримує кількість очок, що дорівнює N. У випадку 

якщо час учасника дорівнює чи перевищує подвійне значення часу переможця, цей учасник отримує 1 очко. Очки 
решти учасників пропорційно розподіляються від N до 1. При цьому очки, n, округлюються до цілого значення в біль-

ший бік. 

32.3 Нарахувавання очок в залежності від кількості учасників у групі 

Очки нараховуються в залежності від кількості учасників та категорії вікової групи. Нариклад, 25 учасників посили 
місца у певній вікової групі. Останній учасник отримує 1 очко, переможец – 25 очок.  

Може застосовуватися поправочний коефіцієнт k для більш кваліфікованих та численних вікових груп. В наведе-

ному вище прикладі: 

k  = 1,0 для ветеранів, 

k  = 1,2 для молодших юнаків до 146 років, 

k  = 1,5 для молодших юнаків до 18 років, 

k  = 2,0 для юніорів, 

k  = 2,5 для дорослих. 

 В естафетах для відповідної вікової групи кількість очок з урахуванням поправочного коефіцієнта має бути пом-

ножена на кількість етапів. Розподіл очок в неповних та збірних командах виконується аналогічно викладеному в 
32.1.2 

32.4 Визначення загальнокомандного заліку  

Місце  команди  у  загальнокомандному  заліку,  як  правило,  визначається  по  кращій  сумі  очок,  яку набрали 
учасники команди у всіх видах програми в усіх групах. Очки нараховуються згідно табл. 32-1 – 32-6 або відповідно до 
викладеного в 32.2 – 32.3. У залік команди йдуть не більше, зазначеної Положенням кількості особистих кращих ре-
зультатів та кращих естафетних результатів, показаних командою.  

У випадку однакової кількості очок у двох ічи більше команд перевага надається команді, яка має більше послідо-
вно І, ІІ і далі особистих місць у групі або групах, які визначені Положенням.  

32.5 Визначення індивідуального заліку на багатоденних змаганнях  

На багатоденних змаганнях, наприклад, з багатоборства, існує потреба визначати індивідуальний залік учасників. 
Варіанти  визначення переможців наведені нижче. 

.1 Система заліку  за максимальною сумою очок.  

Місце  учасника визначається підсумовуванням очо, отриманих ним по видах програми, як це зазначено в 32.4. У 
разі однакової кількості очок місце визначається Положеннмя (наприклад, перевагу має учасник, що показав кращий 
результат на найдовшій дистанції) або учасники посідают однакові місця.  

.2 Система заліку за сумою часу. 



Результат учасника у вікової групі визначається підсумовуванням часу проходження всіх зазначених в Положенні 
дистанцій. Якщо  кілька  спортсменів  мають  однакову  суму  часу,  місця  учасників  визначаються  згідно з Поло-
женням або учасники посидають однакові місця.  

.3 Система заліку  за мінімальною сумою місць.  

Результат  визначається  мінімальною  сумою  місць,  які  посив  спортсмен нв окремих видіа програми. Якщо де-
кілька  спортсменів  мають  однакову  суму місць, перевагу має учасник згідно з критеріями, викладеними в Положен-
ні (наприклад, що має меньшу суму часу проходження усіх дистанцій)  або учасники посидають однакові місця.   

33. Медіа-сервіс  

33.1 Медіа-сервіс під час підготовки до змагань  

Для місцевих організаторів і для нашого спорту в цілому важливою метою є отримання сприятливої реакції ЗМІ та 
формування думки громадськості. Проте, слід зазначити, що інтерес до змагань зі спортивного орієнтування рідко 
знаходиться в центрі спортивного уваги місцевих жителів. Тут важливі три чинники: 

 положення спортивного орієнтування в спортивному житті регіону; 

 минулі спортивні досягнення місцевих учасників; 

 послуги, пропоновані організаторами представникам ЗМІ. 

Тільки останній з цих факторів можуть контролювати організатори. 

Крім того, телерепортаж з елітних змагань підготовлений за участю організаторів, більш зрозумілий для глядачив 
та піднімає іміндж нашого спорту в їх очах. У той же час показ ветеранських змагань може викликати зворотний 
ефект. Тут важливо «не перегнути палицю» і радитися з журналістами, як в конкретній ситуації правильніше висвіт-
лити захід. 

Запрошення на змагання можна розсилати в ЗМІ (можливо, разом з Бюлетенем №1) приблизно за місяць до зма-
гань. Запрошення має містити коротку анотацію про змагання, адресу електронної пошти і номер телефону контакт-
ної персони відповідальную за зв'язок зі ЗМІ від Огранизатора.  

Відповіді на такі запрошення нечисленні. Але цілком можливо, що репортери несподівано, без попереднього пові-
домлення, приїдуть на змагання. 

Приблизно за тиждень до початку змагань, необхідно направити представникам ЗМІ додаткові документи. Їх мож-
ливий зміст: 

 прес-реліз, що містить важливу інформацію про змагання та учасників, наприклад, кількість по регіонам, дані 
про чемпіонів світу, призерах які приїжджають тощо; 

 запрошення на модельні змагання та церемонію відкриття. 

В день змагань для ЗМІ необхідно підготувати стартовий протокол та інформацію про учасників (що заслуговує 
висвітлення у пресі). 

33.2 Медіа-сервіс під час змагань 

Як мінімум, для представників ЗМІ слід забезпечити:  

 тихе робоче місце в районі фінішу (тент, стіл, стільці), захищене від атмосферних явищ і забезпечене жив-
ленням для ноутбука; 

 протоколи результатів і карти з дистанціями елітних груп, відразу після закінчення змагального дня.  

Слід підкреслити, що результати повинні бути доступні якомога швидче як для учасників, так і для ЗМІ. Це повин-
но бути головною турботою Організатора по завершенню вида програми. 

Більшість представників ЗМІ бажають бути незалежними і використовують власний транспорт.  Проте, за запитом 
рекомендується забезпечувати транспортом представників ЗМІ за рахунок Організатора. 

Крім того, повинні бути надані наступні послуги: 

 огляд відео-КП або ділянки дистанції з учасниками під час гонки з їхнього робочого місця,. 

 зручні позиції для фотографів, маючи на увазі відносне положення сонця, учасників та фотографів. 



 контакт з провідними спортсменами після фінішу. 

  безкоштовне харчування (кава, легкі закуски, обід) у вигляді катерінг-сервісу. 
Відповідалльний від  Організатора за зв'язок зі ЗМІ, що має компетенцію орієнтувальника і не має інших наван-

тажень, повинен завжди знаходиться поряд, готовий допомогти порадою. 

Секретаріат ФСО України повинен забезпечити, щоб спортивні інформаційні агенції країни отримували результа-
ти відразу після закінчення змагань. 

Місця для телевізійної зйомки слід продумати заздалегідь. Телевізійна команда в лісі або поруч з КП повинна су-
проводжуватися відповідальним від організаторів для дачі корисних порад і звернення уваги на провідних спортсме-
нів або цікаві моменти змагань. 

34. Гості  

Запрошення та обслуговування гостей, здійснюється відповідно до місцевої практики. Бажано, щоб видатні особи, 
наприклад, представники місцевої влади, були на першому плані під час церемонії відкриття і нагородження. 

Як мінімум один член Президії ФСО України повинен бути присутнім в кожен день на національних змаганнях. 
Іноді Контролер є членом Президії. Навіть у цьому випадку він не є гостем, а помічником, і не вимагає до себе біль-
шої уваги, ніж до учасників. 

VIP-зона для важливих гостей має бути обладнана на фінішній арені, як правило, у вигляді окремого простору з 
тентом, столом і стільцями. 

35. Церемонії  

Організатори часто не приділяють належної уваги проведенню церемоній, що завдає шкоди якості змагань та імі-
джу нашого спорту. Для церемоній слід розробити сценарій із залученням режисера, наприклад, з числа колег по 
центрах творчості для дітей. 

Церемонія відкриття 

Церемонія відкриття задає настрій всьому ходу змагань, знаменує їх початок. Саме на церемонії відк-
риття усі присутні отримують перше уявлення про рівень організації змагань.  

Урочиста атмосфера церемонії  йде на користь нашому спорту в очах молодих учасників, гостей та ЗМІ. У добре 
організованій церемонії відкриття завжди присутній місцевий колорит і вона часом запам'ятовується краще, ніж самі 
змагання. 

Зазвичай церемонія відкриття включає в себе:  

 ходу команд в уніформі (спортсмени, представники команд);  

 привітальну промову члена ГСК та представників місцевої влади (максимум по 3 хвилини);  

 промову Президента ФСО України (максимум 3 хвилини);  

 відкриття змагань підняттям прапору під гимн України.  

Рекомендується, щоб церемонія відкриття пройшла якомога коротше, і в будь-якому разі не довше 30 хв. 
Для інших змагань церемонія відкриття має тривати ще коротше. Бажано проводити церемонію відкриття у центрі міста, 
де проходять змагання, або в іншому придатному для цього місці, де можливо зібрати якомога більше глядачів.  

Нагородження  

Церемонія нагородження повинна проводитися на будь-яких змаганнях, особливо, на дитячих, якнайшвидше піс-
ля підрахунку остаточних результатів. Церемонія нагородження може проходити щодня або в останній день змагань 
в залежності від регламенту змагань. 

Ніколи не слід влаштовувати нагородження на порожньому стадіоні, а якщо така небезпека є, то краще перенес-
ти церемонію нагородження на наступний день в інше місце. Організатор має зробити все можливе і спланувати ці-
каву розважальну програму з тим, щоб залучити до заходу якомога більше глядачів. 



Рекомендується розділяти нагородження в елітних і масових вікових групах. Церемонія нагородження елітних 
спортсменів має виглядати маскисально ефектно: з подіумом, фанфарами і залученням гостей для вручення наго-
род. 

Ось приклад процедури церемонії нагородження єлітних спортсменів. 
Розклад, 

хв. 
Оголошення / музика Дії 

Заува-
ження 

- 5:00  Оголошення диктора про збір призерів Збір спортсменів у зазначеному місці  

- 3:00   Керівник церемонії нагородження засвідчується, щоб 
всі спортсмени були в уніформі й одягнені охайно. 

 

0:00  Звуковий сигнал (фанфари / музика). Звучить 
фрагмент музики, поки спортсмени йдуть до 
подіуму. 

Диктор урочисто оголошує початок церемонія наго-
родження  

1  

0:30  Оголошення «Медалі вручають:»  
- ім'я, посада того, хто вручає;  
- імена і посади супроводжуючих вручає.  

Спортсмени проходять одночасно у супроводі керів-
ника церемонії на арену і встають за подіумом у на-
ступному порядку (вид з боку глядачів): 2й, 1й, 3й,  

 

1:10  Коли 3 спортсмени стали позаду подіуму, зву-
чить оголошення  третє місце (ім'я спортсмена, 
країна), друге місце (ім'я спортсмена, країна), 
перше місце і звання Чемпіона в (назва дисцип-
ліни) такого-то року. 

Спортсмен, який посів 3-е місце, піднімається на 
подіум, йому вручаються медаль і квіти. Те ж саме 
роблять по черзі спортсмени, які зайнялися 2-е і пе-
рше місця. Обидва вручающих нагороди відступають 
назад. 

2  

3:00  Повідомлення диктора про можливість зробити 
фотографії 

Призери гуртуються для фотографів. Особи, що вру-
чали нагороди йдуть з арени у супроводі керівника 
церемонії. Через 60 секунд спортсмени також йдуть з 
арени у супроводі керівника церемонії. 

3  

Зауваження: 
1. Всі тексти повинні ретельно перевірятися.  
2. Для економії часу особа, що вручає нагороди може залишатися перед подіумом і переходити від одного спортсмена до 

іншого, в той час, як асистент підносить чергову нагороду. Необхідно, щоб рухі та дії відповідали тому, що говорить дик-
тор.  

3. Має бути відведений час для фотознімків. 

Нагородження в інших вікових групах має бути спрощеним і динамічним, щоб не опускатися до сумній, тривалій 
за часом та нудній роздачі призів і грамот. Наприклад, можна нагороджувати чемпіонів в усіх вікових групах одночас-
но з паузою для фотографування на пам'ять. Потім нагородити усіх других призерів, наприкінці – третіх призерів. Пе-
ред початком цієї церемонії рекомендується зробити невелику паузу після завершення церемонії нагородження єліт-
ніх спортсменів. 

Церемонія закриття 

Якщо церемонія закриття проходить відразу після нагородження, важливо, що щоб вона була короткою. Тоді бі-
льшість учасників не встигнуть роз'їхатися і матимуть можливість побачити її. Організатори повинні уникати ситуації, 
коли учасники, крім жменьки призерів, покинуть зону фінішу до початку церемонії закриття! 

На церемонії закриття повинен бути підведений логічний підсумок змагань, оголошена пояка учасникам 
за участь, організаторам за належне проведення. Урочистість церемонії дає можливість Організатору про-
демонструвати свою унікальність та залишити гарні спогади на майбутне. 

Банкет (за наявності його в програмі змагань) не повинен бути дорогими так, щоб усі учасники могли взяти в 
ньому участь. Якщо передбачені офіційні виступи, їх програма має бути обговорена з Контролером заздалегідь. Бан-
кет також має бути доступним для організаторів змагань. Банкет повинен бути добре організований людьми з досві-
дом організації харчування та дозвілля для декількох сотень відвідувачів. Рекомендується залучати «тамаду», в обо-
в'язки якого входить пояснення гостям планів на вечір (що є в меню, де і як організована черга за стравами, напоями 
тощо), представлення виступаючих, оголошення і організація будь-яких розваг. 



36. Додаткові заходи  

Мета додаткових заходів полягає в тому, щоб зробити змагання більш привабливим для учасників і поліпшити ви-
світлення їх у ЗМІ. Ці заходи не повинні перевантажувати організаторів та негативно впливати на дотримання прин-
ципу спортивної справедливості на змаганнях. Тільки організатори з достатнім досвідом і кваліфікованим персоналом 
повинні включати додаткові заходи в свої програми. Нижче наведений далеко не повний список різних можливостей, 
розташованих у довільному (не ранжированном) порядку: 

 дитячий садок для учасників з малолітніми дітьми; 

 міні-орієнтування для початківців та дітей (можливо вздовж лінії), недалеко від району фінішу; 

 конкурс для глядачів з питаннями проі спортивне орієнтування; 

 розіграш спеціальних призів для глядачів, які залишаються на нагородження; 

 жартівливий забіг для глядачів в районі арени; 

 семінари підвищення кваліфікації, зі спортивної медицини та ін.; 

 спортивний масаж; 

 продаж супутніх товарів для орієнтування на фініші; 

 продаж продуктів харчування та напоїв на фініші (дуже важливо!); 

 оприлюднення шляхів руху кращих спортсменів; 

 історична інформація про місцевість в Бюлетені №2; 

 приваблива (видовищна) організація гонки, наприклад, пробігання учасників поблизу фінішу. 

 хороший, ясний інформаційний сервіс, швидкий доступ до остаточних результатів; 

 знаки орієнтування і покажчики для автомобілістів на під'їзді до центру і арен змагань. 

37. Скарги  

В першу чергу, потенційні проблеми учасників мають бути вирішені з Організатором шляхом подачі скарги. Це до-
зволяє уникнути тривіальних конфліктів, де рішення очевидно і без Журі. 

Скарги можуть бути зроблені ким-небудь з учасників усно відповідному  організатору або, у важливих випадках, в 
письмовій формі представником команди або учасником, що змагається особисто. Вони повинні бути подані «якнай-
швидше» після того, як виникла проблема. 

Організатори розглядають її, залежно від конкретного випадку просять поради у Контролера, членів ГСК, досвід-
чених спортсменів, осіб, що мають суддівську кваліфікацію, але тільки не у членів Журі. Коли організатори зібрали 
всю необхідну інформацію і опитали всіх залучених свідків, вони приймають рішення. Якщо рішення має загальний 
інтерес, наприклад, у разі дискваліфікації, воно має бути оголошено коментатором, вивішено на щиті інформації чи 
оприлюднено іншим способом. 

Типовий приклад: скарга учасника, дискваліфікованого за неправильну відмітку. Коли його дискваліфікація стає 
відомою, він може подати скаргу. Це дає організаторами можливість перевірити його відмітку ще раз і представити 
свої аргументи на користь дискваліфікації (якщо це їм здається правильним рішенням). Зазвичай, такі конфлікти ви-
черпиваться після такого обговорення. Якщо сторони не знаходять згоди, може бути поданий протест в Журі. 

Примітка: якщо Організатор використовує програмне забезпечення, яке дозволяє надрукувати причину дисква-
ліфікації (наприклад, пропущений КП, неправильна відмітка на конкретному КП), а також якщо суддя на фініші має 
карту змагань з усіма КП для пояснення помилки спортсмену, така інформація зменшить кількість скарг від учасників. 
Організатори повинні забезпечити місце для подачі скарг і протестів у письмовому вигляді, де учасники можуть також 
задавати питання про інші аспекти змагань. Як правило, це намет секретаріату . 

Організатори повинні підготувати спеціальний бланк для скарги з полями для: імені та прізвищу учасника, вікової 
групи, команди, контактної інформації (номер мобільного телефону), і поля для викладу докладної інформації по ска-
рзі або протесту. В день змагань бланки повинні бути доступні для подачі скарг/протестів на арені. 

38. Протести  

Протести можуть подаватися тільки після скарги. Журі діє як суд другої інстанції і виносить остаточне рі-
шення на підставі розслідування та обговорення конкретного випадку. 



Протест подається письмово (заповнюється спеціальна форма, як описано вище) Контролерові або будь-
якому члену Журі. Протест може бути поданий кимось, хто мають інтерес до випадку, наприклад, учасником, 
представником організаторів. Якщо протест подається без попередньої скарги, він повинен бути переданий з 
Журі організаторам, які розглядають його як скаргу. 

Протести повинні бути подані «якнайшвидше» після, того, як стане відомо рішення за скаргою. Журі 
приймає рішення по кожному випадку, незалежно від того чи був поданий протест вчасно чи ні. В ході зма-
гань термін «якнайшвидше» означає не пізніше, ніж 15 хвилин після того, як організатор оголосив рішення 
про скаргу. 

В ході змагань рішення по протесту зазвичай приймається протягом декількох годин. Рішення негайно 
усно доводиться подавшему протест особі та іншим зацікавленим сторонам. Якщо випадок, представляє зага-
льний інтерес, наприклад, про дискваліфікацію, рішення має бути оголошене коментатором. Пізніше воно надається 
в письмовій формі всім зацікавленим сторонам. 

Контролер докладає його до звіту про змагання. СТК збирає рішення Журі для навчальних цілей і для 
вдосконалення Правил. 

39. Жюрі  

Журі національних змагань має складатися не менше ніж з 3 осіб з правом голосу і Контролера в якості 
голови, але без права голосу. Членів журі повинен підбирати Контролер завчасно з тим, щоб оприлюднити склад 
Журі в Бюлетені 2. Членом журі можуть бути особи, які мають суддівську категорію, учасники, представники команд, 
але ніхто з організаторів. По можливості, чоловіки і жінки повинні бути представлені в Журі.  

Члени журі повинні знаходитися на фінішній арені, принаймні, до закінчення терміну подачі протестів. 

Контролер повинен переконатися, що всіх членів Журі можна легко і швидко скликати. Номери їх мобільних теле-
фонів повинні бути відомі заздалегідь, а перевірка повинна показати, що на арені забезпечено покриття мобільним 
зв'язком. Якщо немає надійного зв'язку по телефону, члени журі та Радник змагань повинні бути забезпечені раціями.  

Контролер повинен повідомити членам Журі, коли вони повинні прибути на змагання, де вони повинні збиратися 
для нарад, і коли вони можуть виїхати. 

Контролер і всі члени журі мають бути присутніми на всіх засіданнях журі. Принаймні, один член журі має 
бути присутнім на всіх основних заходах під час змагань, наприклад, на відкритті, модельних змаганнях, старті, фініші 
(обов'язково на фініші змагань із загальним стартом), нагородженні. На практиці, багато членів журі будуть виконува-
ти ці функції, як учасники. 

Представник Організатора може бути присутнім на засіданнях Журі, але не має права голосу. Завдання 
представника організаторів полягає у висвітленні точки зору організаторів на питання, що розглядається. 

Член журі має бути замінений, якщо він не може виконувати свої обов'язки. Це правило не стосується ви-
падків, коли він тимчасово відсутній або з ним немає зв'язку. Заміна необхідна тільки тоді, коли член журі не 
може приїхати, або у разі, якщо він має особисту зацікавленість з конкретного питання, або не в змозі вико-
нувати обов'язки через хворобу тощо. 

Організатор повинен забезпечити д Журі актуальними копіями необхідних нормативних документів: 

 Правилами спортивних змагань зі спортивного орієнтування; 

 Керівництвом з проведення змагань зі спортивного орієнтування; 

 Описом легенд КП; 

 Специфікаціями карт в залежності від виду спортивного орієнтування та виду програми. 

Організатор повинен забезпечити для Журі належне місце для проведення засідань. По можливості, слід 
забезпечити доступ до комп'ютера з Інтернетом і принтером. 

Так як рішення Журі є остаточними, Журі має розслідувати кожен випадок дуже обережно, вивчити всі пу-
нкти відповідних Правил і опитати всіх учасників подій, яких стосується протест. Слухання та обговорення 
проходять, як правило, кулуарно. Якщо Журі не має власної думки, воно може звернутися до інших досвідчених осіб 



за допомогою і порадою, наприклад, до суддів національної категорії та/або ліцензованих радників IOF. Ті можуть 
дати тлумачення Правил або пригадати подібний випадок. 

Журі в разі необхідності має зібрати додаткові свідоцтва шляхом:  

 розгляду карти або інших документів;  

 опитування учасників чи організаторів;  

 відвідування на місцевості об'єкту, зазначеного у протесті;  

 вивчення фотографії чи відеозйомки;  

 аналізу сплитів системи відмітки КП.  

Організатор не повинен впливати на Журі або будь-якого з членів Журі власною позицією з конкретних 
випадків.  

Члени Журі можуть консультувати організаторів або кого-небудь з учасників змагань, але не повинні висловлюва-
ти свою думку з конкретного випадку, перш ніж буде поданий протест, щоб уникнути шкоди для подальшого вирішен-
ня. Члени Журі не повинні давати вказівки Організатору поки не надійшов протест. 

Рішення Журі (включаючи мотиви) має бути записано в бланк протесту. Якщо Журі не було одностайно, можут бу-
ти записані результати голосування, але подробиці того, як голосував той чи інший член Журі, не повинні бути опри-
люднені. Особливі думки членів Журі також не розголошуються. Члени Журі повинні уникати згодом обговорення 
протесту з учасниками, організаторами або представниками ЗМІ. 

Після змагань Контролер має повідомити про деталі будь-яких протестів і рішення Журі за ними у звіті  

40. Контролер змагань  

СТК призначає контролера на змагання ІІ-IV рангів. Контролер повинен мати суддівську кваліфікацію не 
нижче національної категорії і досвід організації та контролю змагань.  

Краще, якщо Контролер представляє інший регіон. Це дозволяє уніфікувати стандарт проведення змагань в будь-
якому місці країни. Прізвище Контролера має узгоджуватися з Організатором і  затверджуватися якомога швидче 
після призначення організатора змагань. 

Контролер це, насамперед, помічник і радник для організаторів. Його завдання не організовувати самому змаган-
ня, але підтримати організаторів, наскільки це необхідно і можливо. Контролер несе відповідальність разом з органі-
заторами за якісне проведення змагань у всіх відносинах. Це стосується місцевості, карт, дистанцій, церемоній, роз-
міщення, і т.д. Тому Контролер може давати будь-які вказівки і розпорядження організаторам, якщо успішне прове-
дення змагань знаходиться під загрозою або, якщо не дотримуються Правила. Якщо Контролер і Організатор не 
можуть дійти згоди, спір має бути доведений до відома до СТК. 

.Деякі спеціальні завдання контролерів: 

 роз'яснення організаторам специфіки проведення конкретних змагань; 

 сприяння порозумінню між Організатором та Федерацією, забезпечувати передачу інформації в обох 
напрямках; 

 представлення ФСО України на змаганнях, якщо відсутні члени Президії; 

 доведення до відома Організаторав необхідних вимог Правил і положень даного Керівництва вихо-
дячи зі специфіки конкретних змагань; 

 спостереження в цілому за змаганнями, виявлення слабких місць і ризиків провалу і доведення їх до 
відома Організатора; 

 узгодження з Організатором плану підготовки до змагань; 

 головування в Журі; 

 затвердження місцевості, карт, дистанцій (і їх планування) таі точок постановки КП; 

 перевірка умов розміщення і транспорту; 

 перевірка сценарію церемоній і прийому гостей; 

 перевірка послуг для ЗМІ; 

 затвердження всіх бюлетенів; 

 затвердження розмірів всіх грошових зборів. 



Наступні функції не входять в обов'язки Контролера: 

  планування дистанцій, підготовка карт; 

  зв'язок з місцевими органами влади, власниками землі і т.д .; 

 відносини зі спонсорами. 

Однак Контролер може допомагати Організатору у цих питаннях, якщо вважає за потрібне. 

Контролер це не наглядач або шпигун!  Його стосунки з Організатором мають грунтуватися на довірі та усвідом-
ленні спільної мети. Організатор повинен тримати Контролера у курсі ходу підготовки та прийняття всіх важливих 
рішень і надавати йому для цього всю необхідну інформацію. 

Контролер повинен триматися в тіні організаторів, наскільки це можливо, і втручатися тільки, якщо не дотриму-
ються Правила, успішне проведення змагань знаходиться під загрозою або виникає небезпека для учасників. 

За традицією, найбільшу увагу Контролер приділяє місцевості, картам, дистанціям і точкам КП. Всі інші проблеми, 
пов'язані зі змаганнями розглядаються в другу чергу. Це неправильний стиль роботи, який не сприяє успішному про-
веденню змагань в усіх відношеннях. Більшість організаторів знайомі з технічною частиною організації змагань, але 
проблеми часто виникають в інших областях. Отже, Контролер повинен ретельно перевірити всі аспекти організації. 
«Контроль поза лісом» займає достатньо часу і енергії, як і перевірка карт, дистанцій і точок КП.  

Важливі моменти «контролю поза лісом»: 

 планування схеми арен; 

 організація центру змагань; 

 проведення церемоній. 

Контролер повинен зв'язатися з Організатороми відразу після свого призначення. Як правило він здійснює 
три візити до організаторів: 

 Перший раз: невдовзі після призначення і не пізніше 1 року до початку змагань ІІ рангу, в основному для 
перевірки і затвердження місцевості, перевірки типів розміщення, місця для центру змагань, ознайомчої наради з 
членами ГСК, узгодження кошторису та плану підготовки до змагань тощо. 

 Другий раз: за 1-2 місяці до змагань, в основному для перевірки карт, проектів дистанцій.  Проект Бюлете-
ню №2 має бути підготований до цього візиту. Його зміст слід обговорити на нараді з членами ГСК і доопрацьовати. 

 Третій раз: на самі змагання за кілька днів до їх початку для сприяння остаточної підготовки до їх прове-
дення..  

Залежно від досвіду організаторів, проблем, що виникли, дальності проїзду, може бути необхідним більша чи ме-
нша кількість візитів. 

Контролер працює на громадських засадах. Витрати на його проїзд оплачує ФСО України. Організатор по-
криває витрати на проживання, харчування та місцевий транспорт під час візитів. Оплата витрат ФСО Украї-
ни проводиться після отримання звіту контролера про змагання. Можлива видача авансу. У разі необхідності 
додаткових візітів Контролера з вини Організатора, наприклад, внаслідок його непідготовленості, витрати за їхне 
проведення повністю несе Організатор. 

Контролер не повинен розглядатися як почесний гість або VIP-персона. Його потрібно менше залучати для пред-
ставницьких цілей і соціальних заходів. 

Контролер не повинен розголошувати ніякої інформації про змагання окрім тієї, що є загально відомою. 
Це стосується, зокрема, його контактів з учасниками з рідного регіону. Контролер може вільно повідомляти 
будь-яку інформацію тільки в СТК. 

На допомогу контролеру та організаторам змагань в додатку 1 наведені випадки анулювання результатів змагань 
внаслідок тих чи інших помилок чи обставин. 



41. Інспектор  

Інспектор також призначається СТК. Він повинен мати суддівську категорію і досвід проведення великих зма-
гань в частині планування та постановки дистанцій .. Він виступає в якості помічника Контролера. Зазвичай, Ін-
спектор виконує більшу частину роботи на місцевості, наприклад, контроль планування та постановки дистанцій. Ін-
спектор допомагає і дає поради організаторам у багатьох питаннях, але повинен залишатися незалежним від них. Він 
не повинен мати жодних інших обов'язків на змаганнях і не повинен виконувати вказівки головного судді. Його витра-
ти оплачуються Організатором, відповідно до місцевій угоди. Інспектор повинен бути присутнім на змаганнях і 
діяти відповідно до інструкцій Контролера. 

Інспектор не повинен розголошувати ніякої інформації про змагання. Він може вільно передавати будь-
яку інформацію тільки Контролерові. Зокрема, інспектор: 

 затверджує сплановані дистанції з урахуванням забезпечення принципу спортивної справедливості; 

 затверджує точки КП та їх легенди, відвідавши кожен з них на місцевості; 

 затверджує розташування призми КП на об'єкті і колекцію КП в цілому; 

 затверджує список легенд КП для дистанцій; 

 присутній протягом усього періоду змагань. 

Примітка: остаточне затвердження залишається, звичайно, за Контролером. 

42. Медичне забезпечення  

На змаганнях зі спортивного  орієнтування медичне обслуговування має специфіку, пов'язану з тим, що спорт-
сменові може знадобитися допомога далеко за межами фінішної арени. Навіть якщо Організатор замовив машину 
швидкої допомоги з досвідченим медперсоналом, необхідно призначити відповідального від ГСК за техніку безпеки 
та координацію дій з медиками, та виділити власний автомобіль підвищеної прохідності. 

Співробітник з техніки безпеки повинен підтримувати контакт з медичною групою протягом усіх змагань. 
За сумісництвом його функції може виконувати начальник дистанції. Коли надходить повідомлення про тра-
вму спортсмена на дистанції, співробітник з техніки безпеки (або начальник дистанції) якнайшвидше достав-
ляють медичну та рятувальну службу на місце травми, використовуючи підходящий автомобіль. 

Лікар або медична бригада повинні вміти лікувати спортивні травми і надавати невідкладну медичну допомогу 
будь-якого виду. Лікар повинен надавати методичну допомогу іншим співробітникам, повністю навченим процедурам 
надання першої допомоги. 

Лікар або команда медиків мають розташовуватися в добре помітному місці всередині або поряд з ареною. Це мі-
сце повинно мати вільний під'їзд для транспортних засобів в будь-який час дня. Місце бути позначене на схемі арени 
в Бюлетені №2. 

Якщо медики не мають машину швидкої допомоги, організатори повинні тримати напоготові підходящий автомо-
біль для транспортування постраждалих до лікарні. Обладнання та медикаменти на місці повинні бути придатними 
для лікування всіх видів травм, у тому числі небезпечних для життя випадків, таких як зупинка серця і венозна крово-
теча. 

Найближча лікарня з травматологічним відділенням, має бути проінформована про дату і час проведення зма-
гань. 

43. Безпека  

Організатори мають приділяти пріоритетну увагу всім аспектам збереження здоров'я та безпеки учасників 
змагань. Співробітник з техніки безпеки робить огляд усіх міркувань безпеки, обговорюючи їх аспекти з чле-
намі ГСК. 

Слід передбачити  звичайні запобіжні заходи для потенційно небезпечних ситуацій на місцевості - наприклад, об-
межити фотографування з високої скелі або поблизу маршрутів даунхіла; промаркувати небезпечні місця на місцево-
сті і позначити їх відповідним знаком на карті. 



По можливості - з міркувань безпеки і забезпечення справедливості - рух транспортних засобів в районі змагань 
має бути перекритий. У районах сільської місцевості слід домовитися з місцевою владою та міліцією, щоб закрити 
вулиці в районі змагань на час їх проведення. На дорогах загального користування, які перетинають район змагань, 
буває неможливо перекрити рух повністю. У таких випадках влаштовують пункт перетину дороги з регулюванням 
дорожнього руху. Регулювальник зупиняє машини, тільки, коли спортсмен перетинає дорогу. Тут повинні бути прису-
тніми судді, які заздалегідь попереджають регулювальника про наближення учасників. 

Всі потенційні небезпеки під час гонки - рух транспортних засобів, травмонебезпечні території, неприємна 
або непрохідна рослинність тощо - мають бути описані в Бюлетені №2. Зокрема, коли міська місцевість викори-
стовується під спринт, в бюлетені  слід навести відомості про інтенсивність дорожнього руху та місцях скупчення пе-
рехожих на можливих шляхах руху спортсменів. 

Арени змагань використовуються відносно короткий період часу і навряд чи учасники зустрінуть загрозу здоров'ю 
та безпеці, через переповненість, погані санітарні умови тощо. Огорожа, що використовується для відокремлення 
учасників від суддівської зони не повинна травмувати людей, наприклад, мати гострі крайки металу або нестругану 
деревину. Всі електричні кабелі там, де їх перетинають учасники, повинні бути, або заховані, або підняті і надійно 
закріплені на висоті не менше 2,5 м над землею. В інших місцях, вони повинні бути прокладені відповідно до загаль-
них правил електробезпеки. Адекватний захист від погодних умов слід бути забезпечена для всього електрооблад-
нання. 

Скрізь, де можливо, автомобільні та пішохідні маршрути поблизу входу на фінішну арену і автостоянок мають бу-
ти рознесені. 

44. Мінімізація рисків 

На всіх етапах підготовки до змагань організатори мають прораховувати непередбачені ситуації. Наприклад, хто 
замінить одного з членів ГСК з разі його раптової відсутності в день змагань? Або що робити, якщо власник заборо-
нив використовувати приміщення під центр змагань? 

Мабуть, найважливішим тут є оцінка ризику втрати доступу до місцевості та розробка резервного плану 
дій, щоб впоратися з такою втратою. Наприклад, через пожежну небезпеку влада заборонила відвідування лісів. 
Доведеться перейти на резервну місцевість, наприклад в лісопарк чи навіть в міську забудову. У цьому випадку на 
ранній стадії повинні бути вибрані і узгоджені з контролерами запасні райони. Підготовка до їх можливого викори-
стання також повинна бути зроблена завчасно. 

Якщо ж формат змагань не дозволяє таке перенесення, повинні бути визначені крайні терміни оповіщення пред-
ставників команд про скасування змагань за для уникнення марної втрати часу на проїзд команд. Форс-мажор може 
виникнути і після початку змагань, наприклад, оголошення національного трауру і заборона масових заходів. Органі-
заторам слід проявляти гнучкість, щоб не зупинити проведення змагань на півдорозі, наприклад, домовитися з вла-
дою про проведення змагань без церемоній відкриття, нагородження. 

Організатори також повинні мати план дій на випадок смерті учасника в лісі. Неможливо встановити жорсткі 
правила про поведінку в таких непередбачених обставинах. Сумлінне виконання вимог Правил і рекомендацій Керів-
ництва в максимальному ступені забезпечує безпеку на всіх стадіях проведення змагань учасникам та захист від 
кримінального переслідування організаторам. 

Члени ГСК мають обговорити заздалегідь, що повинно бути зроблено у випадку смерті, і призначити відповідаль-
ного за дії в таких випадках. Необхідно, щоб всі звітні документи (заявки з мокрими печатками, медичні страховки, 
письмові інструкції про заходи безпеки для були отримані та перевірені  організаторами в терміни, обумовлені Пра-
вилами. 

45. Умови анулювання змагань 
.1 В п. І-10.15 Правил зазначено, що  «Організатор зобов’язаний призупинити або відмінити змагання в разі ная-

вності небезпеки для учасників».. Пункт: І-25.11 Правил визначає, що  «Організатор зобов'язаний припинити змаган-
ня, якщо в певний момент стане ясно, що змагання стали несправедливими».. 



Щоб уточнити, за яких обставин змагання повинні або не повинні бути припинені, в додатку 2 розглянуті можливі 
обставини, які ведуть чи не не ведуть до анулювання змагань.  

.2 В Правилах та даному Керівництві вживається термін «вид програми». На одноденних змаганнях анульювання 
вилу програми веде до анулювання результатів змагань.  Але анулюванню може підлягати, наприклад, тількі резуль-
тати в одній чи декількох вікових групах, тоді як решта результатів вважається дійсними.  

На багатоденних змаганнях, якщо результати одного з видів програми анульовані, вважається прийнятним визна-
вати результати змагань в інших видах програми. У кваліфікаційних змаганнях може бути допущена певна гнучкість 
при проблемах, які виникають в ході їх проведення, наприклад, автоматичний допуск «постраждалих» спортсменів у 
фінал. 

.3 В додатку 1 наведені приклади, засновані на практиці проведення змагань з орієнтування бігом, але більшість 
їх будуть однаково актуальні для орієнтування на лижах і велосипедах. Для Tрейл-O, де час як результат є менш 
важливим, існує інша практика вирішення проблем, наприклад шляхом анулювання балів за несправедливий КП. 

.4 Безпека учасників, організаторів та глядачів має першорядне значення під час проведення змагань. Іміджу спо-
рту буде завдано непоправної шкоди, якщо організатори грали з безпекою людей, навіть якщо загроза, в кінцевому 
рахунку, не виправдалася.:  

.5 Під час інтерпретації Правил учасниками, організаторамі та членами Журі слід дотриміватися принципу спорти-
вної справедливості. Принцип спортивної справедливості передбачає, що учасники та громадськість мають бути го-
тові визнати, що змагання не можуть бути на 100% чесними. Завжди присутній елемент удачі, особливо в такому виді 
спорту, як спортивне орієнтування, що проходить на відкритому повітрі в навколишньому середовищі.. Відрив пере-
можця від другого місця у змаганнях на довгій дистанції в одну секунду відповідає відстані всього в 3 метри на місце-
вості (або в 0,2 мм на карті масштабу 1: 15000). 

.6 Спортивне орієнтування досить складний для організації вид спорту, і іноді є невеликі недоліки, наприклад, де-
які неточності карти або опису легенд КП. Змагання не повині бути анульовані через ці незначні помилки. 

.7 Усі зацікавлені особи (учасники, організатори, глядачі, спонсори та представники ЗМІ) витрачають велику кіль-
кість часу і грошей для того, щоб підготуватися і брати участь у змаганнях. Найбільше з того, що їх може не задово-
льнити, це анулювання змагань. 

.8 Однак, зі зростанням статусу спортивного орієнтування, значущості золотої медалі (за престижністю і у фінан-
совому вираженні), спортсмени частіше йдуть на рішучий протест, якщо допущена несправедливість і вони позбули-
ся шансів на перемогу з не залежних від них причин. 

.9 Не може існувати однозначних правил, що визначають, коли вид програми має бути анульований, і коли ні 
.Результати не повинні анулюватися до тих пір, поки наявні проблеми не будуть  визнаві як такі, що невдало вплину-
ли на них. Основні міркування повинні бути наступні: 

 Наявні проблеми вплинули на результати так сильно, що змагання вже не сприймаються учасниками, гля-
дачами та представниками ЗМІ як справедливі, а результати як достовірні. 

 Є ймовірність того, що результати будуть оскаржені, а наявні проблеми залишаться 

 Загальне сприйняття несправедливості переважає намагання затвердити результати і нагородити пере-
можців.  

.10 Організатор має оголосити про анулювання змагань, якщо виникли обставини, які роблять результати виду 
програми суттєво несправедливими. Якщо організатори цього не зробили, але учасники відчувають, що вона повинна 
бути анульована, може бути подана відповідна скарга. Якщо скарга відхилена, але учасник як і раніше вважає, що 
гонка повинна бути анульована, він може подати протест. Журі розглядає протест і (якщо протест задовольняється) 
може доручити організатору анулювання виду програми. 

.11 За певних обставин можлива також подача апеляції.  

.12 Нижче наведено ряд факторів, які Організатор  і, якщо необхідно, Журі повинні розглянути перед прийняттям 
рішення: 



 Скільки учасників, і який відсоток від загального їх кількості постраждали? 10% і більше постраждалих уча-
сників можуть розглядатися, як ознака того, що результати виду програми більше не можуть вважатися справедли-
вими. 

 Чи були серед постраждалих учасників потенційні призери? 

 Чи є ймовірність того, що проблема серйозно позначилася на розподілі місць провідних спортсменів у про-
токолі результатів? 

 Наскільки великим і серйозним був вплив цієї проблеми? Різниця в кілька секунд в результатах значно 
більш чутлива в спринті, ніж на довгій дистанції. 

 Який статус змагань (національний чемпіонат, першість міста)? 

 Що це за вид програми (кваліфікація чи фінал, роздільний чи загальний старт, спринт, естафета тощо)? 

 Чи залежить дотримання принципу спортивної справедливості для учасників від прийняття рішення про 
анулювання виду програми? 

 Який кінцевий результат завдасть найменшої шкоди іміджу спорту? Які негативні наслідки переважать: 
анулювання виду програми або збереження результатів з деяким негативом? 

 Чи можуть бути змагання перенесені, щоб забезпечити справедливість щодо учасників, організаторів та 
Організації? 

 Чи була проблема, що виникла, помилкою організаторів або вона знаходиться поза контролем з їх боку? 
Якщо проблем неможливо було легко запобігти, то результати скоріше варто затвердити. 

.13 Перелічені фактори повинні розглядатися разом. Часто наявні  декілька чинників і має бути прийняте збалан-
соване рішення.  

.14 Іноді фактори суперечать один одному і тоді, ймовірно, прийняте рішення буде піддано критиці частиною 
спортсменів. 

.15 Допустимі також консультації з найбільш постраждалими командами та обговорення з ними плюсів і мінусів рі-
зних варіантів рішень. Не дуже добре, якщо переможці відмовляються від нагородження в очікуванні протестів.  

.16 Програма змагань має забезпечувати гарантії у випадках, коли через серйозні помилки вони піддаються ризи-
ку. Наприклад, у змаганнях з декількома видами програми, якщо в один з днів результати будуть анульовані, учасни-
ки мають можливість продовжувати змагатися в інших видах програми. 

.17 Інший підхід полягає у включенні в розклад змагань запасних днів. Таким чином, зірваний з якихось причин 
вид програми може бути перенесений, але не скасований.  

.18 Важливо, щоб заходи, що вживаються (хоча вони і можуть бути привабливими) не посилювати несправедли-
вість. Наприклад, більшість з можливих проблемами часто пов'язаніа з помилкою навколо одного КП або перегону. В 
п.І-26.1.1 Правил зазначено, що : «Заборонено визначати результат на підставі проміжних результатів (сплитів), якщо 
інше не було визначено заздалегідь». Це правило було введено на основі аналізу того, що відбувається, якщо ви-
ключити один або декілька етапів з дистанції, що приносить скоріше ще більшу несправедливість, ніж вирішення про-
блеми. 

.19 Важливо, щоб рішення, що приймає Організатор або Журі були чітко роз'яснені спортсменам та громадськості. 
Якщо проблема визнається, але вона істотно не вплинула на результат перегонів, сама проблема має бути озвучена 
в рішенні. 

.20 Анулювання результатів є варіантом, якого слід уникати, наскільки це взагалі можливо. Організатор має бути 
дуже обережним, щоб уникнути помилок. Слід запобігати потенційні проблеми ретельною перевіркою (наприклад, 
шляхом використання тестових бігунів), передбачати позаштатні ситуації і планувати дії щодо їх локалізації. 

.21 Проте, організатор повинен розуміти, що якщо очевидно, що результати несправедливі чи не викликають до-
віри, або змагання небезпечні, змагання мають бути скасовані або їх проведення відкладене. 

45. Звіти  

У ході підготовки до змагань, відбуваються неофіційні контакти між організаторами, Контролером і СТК. Контро-
лерові немає необхідності складати письмовий звіт за результатами кожного візиту. ФСО України оплачує 
транспортні витрати контролера після отримання звіту. 



Після закінчення змагань Організатор має подати в секретаріат ФСО України звіт за формою встановле-
ної в Правилах протягом тижня і оперативний звіт протягом доби в ММСУ, див. Додаток 9 до Правил. 

Контролер змагань пише свій звіт, який носить мене формальний характер і може містити наступні пункти: 

 короткий опис роботи; 

 думка про змагання в усіх відношеннях; 

 проблеми, слабкі і сильні сторони; 

 протести і рішення по них; 

 ідеї та пропозиції щодо вдосконалення. 

Звіт повинен бути спрямований у Секретаріат ФСТ України протягом місяця після змагань. 

46. Оцінки  

Одне із завдань СТК полягає в оцінці національних змагань, що проходять під егідою ФСО України з метою ви-
світлення як успішних, так негативних  їхніх  аспектів. Зібрану інформацію слід публікувати на веб-сайті Федерації з 
метою ознайомлення з нею майбутніх організаторів і надання їм, таким чином, методичної допомоги.  

Іншою формою оцінки є думка учасників, яку має вивчати СТК, через особисте спілкування, коментарі на фору-
мах листування електронною поштою. 



ЧАСТИНА ІІ. ОРІЄНТУВАННЯ НА ЛИЖАХ 

50. Загальні відомості 

Більшість з наведеного в частині І «Задальні вимоги. Орієнтуванния бігом» цього Керівництва застосовне до зма-
гань з орієнтування на лижах. Під час тлумачення вимог Керівництва слід виходити з того, наскільки вони доречні та 
доцільніі для цього виду спортивного орієнтування. 

51. Формати дистанцій у заданому напрямку СОЛ 
Нижченаведені рекомендації визначають критерії щодо визначення формату дистанцій з орієнтування на лижах 

в заданому напрямку, що розрізняються за довжиною, а саме: відбір місцевості, характер і темп бігу, складність ета-
пів і постановки КП дистанції. 

51.1 Марафонська дистанція СОЛ 

51.1.1 Головні особливості 
Загальний старт з 3-6 колами, які мають від одного до трьох КП для розсіювання. Дозволяється спосіб розсію-

вання по типу метелика. 
51.1.2 Основні завдання для учасника: 

 широкий вибір варіантів руху; 

 перевірка фізичної готовності; 

 можливість подолання дистанції у найбільш економний спосіб, щоб зберегти сили до самого фінішу. 
51.1.3 Вимоги до місцевості і дистанції 
Щільність мережі лижень не висока. Наявність наддовгих етапів між КП (до 5-6 км). 

51.2 Довга дистанція СОЛ 

51.2.1 Головні особливості 
Роздільний старт. Наявність розсіювання по типу естафети одного учасника, або по типу метелика. Декілька змін 

карт, наявність КП для глядачів на арені змагань. 
51.2.2 Основні завдання для учасника: 

 вибір варіантів руху; 

 постійне читання карти протягом обраного шляху у щільній мережі лижень; 

 перевірка фізичної готовності і лижної техніки. 
51.2.3 Вимоги до місцевості і дистанції 
Різна щільність мережі лижень, від невисокої до помірної. Наявність довгих етапів між КП (до 3-4 км) з хорошим ви-

бором варіантів і коротких етапів у щільній мережі лижень, що вимагають ретельного читання карти. 

51.3 Подовжена дистанція СОЛ 

51.3.1 Головні особливості 
Роздільний старт. Розсіювання по типу метелика і наявність КП для глядачів на арені змагань носять характер реко-
мендації. Не більше однієї зміни карт, або зміна карт взагалі відсутня. 
51.3.2 Основні завдання для учасника: 

 вибір варіантів руху; 

 постійне читання карти протягом зворотнього шляху у щільній мережі лижень; 

 перевірка фізичної готовності й лижної техніки. 
51.3.3 Вимоги до місцевості  й дистанції 
Різна щільність мережі лижень, від невисокої до помірної. Наявність одного довгого етапу між КП (до 3-4 км) або 

декількох етапів помірної довжини (1,5-2 км) з широким вибором варіантів і коротких етапів у щільній мережі лижень, 
що вимагають ретельного читання карти. 

51.4 Середня дистанція СОЛ 

51.4.1 Головні особливості 



Як правило, застосовується загальний старт з двома-трьома колами, які мають від одного до трьох КП для роз-
сіювання і зміною карти. Наявність КП для глядачів на арені змагань. 

51.4.2 Основні завдання для учасника: 

 читання карти задля вибору варіанту руху; 

 точне і ретельне орієнтування у щільній мережі лижень; 

 здатність швидко пересуватись по лижні різної якості завдяки володінню лижною технікою; 

 фізична підготовка. 
51.4.3 Вимоги до місцевості й дистанції 
Щільна мережа лижень. Дистанція складається з коротких етапів (менше 1 км, у середньому 350-400 м) з вибо-

ром варіантів руху. 

51.5 Коротка дистанція СОЛ 

51.5.1 Головні особливості 
Роздільний старт. Немає розсіювання. Наявність КП для глядачів на арені змагань не є обов’язковою. 
51.5.2 Основні завдання для учасника: 

 читання карти задля вибору варіанту руху; 

 точне і ретельне орієнтування у щільній мережі лижень; 

 здатність швидко пересуватись по лижні різної якості завдяки володінню лижною технікою; 

 фізична підготовка. 
51.5.3 Вимоги до місцевості й дистанції 
Щільна мережа лижень. Дистанція складається з коротких етапів (менше 1 км, у середньому 350-400 м) з вибо-

ром варіантів руху.. 

51.6 Спринт СОЛ 

51.6.1 Головні особливості 
Роздільний старт. Немає розсіювання. Наявність КП для глядачів на арені змагань. 
51.6.2 Основні завдання для учасника: 

 точне і ретельне орієнтування у щільній мережі лижень; 

 здатність читання і правильної інтерпретації карти на високій швидкості руху на лижах; 

 здатність швидко пересуватись по лижні різної якості задяки володінню лижною тхнікою; 

 вибір варіантів руху. 
51.6.3 Вимоги до місцевості і дистанції 
Різна щільність мережі лижень, від щільної до дуже щільної, у співвідношенні 50% на 50%. Дистанція являє со-

бою поєднання довгих етапів на вибір варіанта руху  і коротких етапів у дуже щільній мережі лижень. 

51.7 Естафета СОЛ 

51.7.1 Головні особливості 
Нижченаведені особливості щодо, так званих «класичних», естафет – змагань із загальним стартом, які складають-

ся, як правило, з трьох етапів як для чоловіків, так і для жінок. Змагання на спринтерських дистанціях мають відповідати 
рекомендаціям, викладеним в 51.6 вище. Головна особливість змагань в естафеті – це їхній командний характер. Цей 
вид змагань базується на концепції технічних вимог, найбільш наближених до середньої дистанції. Інша особливість: 
змагання проходять в тісній близькості на високій швидкості, але у учасника немає впевненості, що наступний КП буде 
однаковим для його найближчих конкурентів.  

51.7.2 Основні завдання для учасника: 

 читання карти задля вибору варіанту руху; 

 точне і ретельне орієнтування у щільній мережі лижень; 

 здатність швидко пересуватись по лижні різної якості завдяки володінню лижною технікою; 

 фізична підготовка. 
51.7.3 Вимоги до місцевості й дистанції 
Щільна мережа лижень. Дистанція планується у два кола із кількістю КП для розсіювання в 2-3 на етап. Дистанція 

складається з коротких етапів між КП (менше 1 км, у середньому 350-400 м) з вибором варіантів руху. 



52. Проведення змагань зі скіоатлону 
52. 1 Загальні положення 
Змагання зі скіоатлону є різновидом розміченої дистанції. Учасник, долаючи трасу скіолатлону, має «лижну» кар-

ту і позначені на ній контрольні пункти. На місцевості уздовж траси встановлена більша кількість КП, ніж зазначена на 
карті. Учасник відмічається на «правильних» КП, тобто на тих, що є на карті. За помилку у відмітці призначається 
штраф. Результат учасника визначається сумою часу подолання дистанції та штрафного часу або часу подолання 
штрафних кіл. 

Змагання зі скіоатлону можуть проводитись як на місцевості з існуючою мережею лижень для орієнтування на 
лижах в заданому напрямку, так і без неї.  

В останньому випадку на місцевості прокладають розмічену трасу, а лижні що перетинають розмічену трасу, ма-
ють бути накатані в межах їх видимості з траси, але не менше 50 м. 

Загальні вимоги до жеребкування, старту, фінішу, безпеки учасників викладені в главі І «Загальні вимоги». 
Загальні вимоги до екіпірування і безпеки учасників місцевості, карт, дистанції, старту, фінішу  змагань на лижах 

викладені в розділах ІІІ-1  ÷ 51 глави ІІІ «Орієнтування на лижах». 

52.2 Карта для скіоатлону  
Зазвичай для скіоатлону застосовується карта для змагань з орієнтування на лижах, вимоги до якої викладені в 

ІІІ-4 глави ІІІ «Орієнтування на лижах».. На карту наносять такі знаки дистанції: початок орієнтування, «правильні» 
контрольні пункти з порядковими номерами. 

В разі використання місцевості для скіоатлону без існуючої мережі лижень, на карті може бути показаний тільки 
коридор розміченої траси з перетинами та злиттям коротких відрізків поперечних лижень.  

52.3 Дистанція скіоатлону  
Дистанція складається з декількох кіл наприкінці яких влаштовується ПО.  
Уздовж траси, крім «правильних» КП, зазначених на карті, встановлюють «помилкові» КП, кількість яких має бути 

мінімум в три рази більшою за «правильні». Всі КП обладнуються засобами відмітки але не мають позначення кодів.  
КП можуть встановлюватись поза межами розміченої траси на відстані до 50 м за умови, що вони добре прогля-

даються з лижні та до них забезпечений вільний підхід на лижах.   
Дозволяється використовувати одне коло декілька разів, застосовуючи зміну карт. В якості «правильних» КП на 

новій карті можуть використовуватись «помилкові» КП попередніх кіл. 
Решта вимог до обладнання КП та дистанції викладена в ІІ-7.5, ІІ-7.10 глави ІІ «Орієнтування бігом» і в ІІІ-5.11 та 

ІІІ-5.13 глави ІІІ «Орієнтування на лижах».. 

52.4 Спосіб відмітки та оцінка правильності відмітки КП в скіоатлоні  
Може застосовуватись, як електронна відмітка, так і відмітка компостерами, як це зазначено в розділі І-16 глави І 

«Загальні вимоги».  
На ПО учасник проходить зчитування чипу електронної відмітки, або здає контрольну картку для перевірки. За 

час подолання учасником оціночного кола, судді перевіряють його відмітку. 
За помилку у відмітці КП призначається штрафний час - 1 хвилина. Штрафні хвилини можуть бути замінені приз-

наченням штрафних кіл. Помилками вважаються: 

 відмітка «неправильного» КП; 

 відмітка зайвого КП; 

 відсутність відмітки «правильного» КП; 

 неправильна послідовність відмітки КП. 
За кожну помилку учасник отримує штрафний час – 1 хвилину. Приклад: Зазначений порядок проходження дис-

танції: С – 1(31) – 2(32) – 3(33)  - 4(34) – 5(35)  - 6(36)  - 7(37) – 8(38) – 9(39) – Ф.  
Варіанти відмітки: 
С – 31 – 35 – 33 - 34 – 32  - 36  - 37 – 38 – 39 – Ф: штраф 02:00 ( два КП відмічені невірно). 
С – 31 – 35 – 32  - 33 - 34 – 38  - 36 - 37 – 35 – 39 – Ф:  штраф 03:00 (два  КП відмічені невірно, одне зайве КП). 
С – 31 – 33 - 34 – 38 - 36  - 37 – 35 – 39 – Ф Штраф 03:00 [два  КП відмічені невірно, одне невідмічене КП (35)]. 
Якщо учасник не відмітився на першій, другій чи останній третині дистанції кожного кола, він має бути дисквалі-

фікований. Частини визначає служба дистанції, та позначає на карті. 

 



ЧАСТИНА ІІІ. ОРІЄНТУВАННЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ 

60. Загальні відомості 

Більшість з наведеного в частині І «Задальні вимоги. Орієнтуванния бігом» цього Керівництва застосовне до зма-
гань з орієнтування на велосипедах. Під час тлумачення вимог Керівництва слід виходити з того, наскільки вони до-
речні та доцільніі для цього виду спортивного орієнтування. 

61. Формати дистанцій у заданому напрямку МТБО 
Нижченаведені рекомендації визначають критерії, щодо визначення формату дистанцій МТБО в заданому на-

прямку, що розрізняються за довжиною, а саме: відбір місцевості, характер і темп заїзду, складність етапів і постано-
вки КП дистанції.  

61.1 Спринт МТБО 

61.1.1 Головні особливості 
Основне в спринті - висока швидкість. Перевіряється здатність спортсмена читати карту в складних умовах, пла-

нувати і здійснювати вибір напрямку руху, пересуваючись на великій швидкості, яка є головним елементом протягом 
усього заїзду. Пошук КП не має викликати в учасників багато проблем, на відміну від уміння вибрати і здійснити оп-
тимальніший маршрут до них. Наприклад, найбільш очевидний шлях до КП не обов'язково є виграшним. Гонка вима-
гає повної концентраці уваги спортсмена протягом усього заїзду. 

61.1.2 Місцевість 
Дуже щільна мережа доріг у міській забудові, парку, лісі. 
61.1.3 Складність  
Складність вибору варіанту руху низька - середня. Складність орієнтування висока, потребує постійного контакту 

з картою. 
61.1.4 Особливості планування дистанції 
У спринті присутність глядачів допускаються вздовж всієї дистанції. Під час планування дистанції це слід врахо-

вувати, і КП не мають бути захованими. Старт рекомендується влаштовувати на арені змагань, але слід передбачити 
карантин для ізоляції учасників, які ще не стартували, від тих, що фінішували. При необхідності в критичних проходах 
слід виставляти суддів, які попереджають глядачів про наближення учасників і стежать за тим, щоб учасникам не 
перешкоджали. Старт має починатися з арени, глядачі можуть розташовуватись уздовж дистанції. Видовищність мо-
же бути посилена наявністю коментатора. Спеціальним елементом спринту є короткі етапи між КП. Але дистанція 
також може включати кілька довгих перегонів на вибір шляху. Довжина таких перегонів може бути від 800 м до 2 км в 
залежності від типу місцевості. Не більше двох довгих перегонів слід включати до дистанції.  

61.2 Коротка і середня дистанції МТБО 

61.2.1 Головні особливості 
Основне для на короткої та середньої дистанцій - техніка орієнтування. Потрібна постійно концентруватись на 

читанні карти, частих змінах напрямку етапів між КП. Вибір шляху руху важливий, але не за рахунок зниження техніч-
ної складності орієнтування. Здійснення руху уздовж обраного шляху саме по собі повинне вимагати високотехнічно-
го орієнтування. Дистанція вимагає зміни швидкості, наприклад, за рахунок включення етапів за різними типами до-
ріг. Різниця між короткою і середньою дистанціями полягає в часі її подолання і дозволеному масштабі карт. 

61.2.2 Місцевість 
Позаміська, в основному заліснена місцевість, яка має густу мережу доріг різних категорій. 
61.2.3 Складність  
Складність вибору варіантів руху середньо-висока. Технічна складність орієнтування висока.  
61.2.4 Особливості планування дистанції 
Старт рекомендується влаштовувати на арені змагань, але слід передбачити карантин для ізоляції учасників, які 

ще не стартували, від тих, що фінішували. Середня дистанція має передбачати проїзд учасників через арену під час 
змагання.Це передбачає високі  вимоги до вибору арени змагань: має бути відповідна місцевість і хороша можли-
вість у глядачів спострігати за діями  спортсменів . Глядачі не допускаються на дистанцію, крім ділянок, що проходять 
через арену змагань, включаючи КП на арені. Спеціальними елементами цих дистанцій є короткі етапи між КП. Але 



також мають включатися довгі перегони на вибір варіанта шляху. Такі перегони можуть бути від одного до трьох кі-
лометрів в залежності від місцевості. 1-2 довгі етапи на короткій дистанції і два, максимум, чотири такі етапи на сере-
дній дистанції можуть формувати значну главу дистанції. На середній дистанції задля уникнення переслідування мо-
же застосовуватись розсіювання, наприклад, по типу метелика. 

61.3 Подовжена дистанція МТБО 

Нижче розглядаються вимоги до подовженої дистанції із загальним стартом. Якщо застосовується роздільний 
старт, слід дотримуватися вимог для довгої дистанції згідно з 61.4 нижче. 

61.3.1 Головні особливості 
Головною особливістю цього виду дистанції є видовищність за рахунок прямого контакту спортсменів, які змага-

ються пліч опліч на протязі всього часу змагань. Одразу виявляється переможець – той, хто першим приходить до 
фінішу. 

61.3.2 Місцевість 
Заміська, в основному лісиста, складна, пересічена місцевість, фізично важка для проїзду на велосипеді Віднос-

но густа мережа доріг, а також сліди різних категорій для забезпечення декількох варіантів вибору руху.  
61.3.3 Особливості планування дистанції 
Формат дистанції більш схожий на середню дистанцію ніж на довгу. Однак застосовуються деякі елементи, хара-

ктерні для довгій дистанції, такі як довгі етапи з широкими можливостями для вибору руху, що створюють умови для 
втрати  візуального контакту між учасниками та дозволяють учасникам випереджати один одного без візуального 
контакту. Складність вибору варіантів руху висока, але маршрут сам по собі не обов'язково має з вимагати ретельно-
го контролю карти й місцезнаходження. Перший етап повинен мати велику довжину задля уникнення скучення учас-
ників перед КП. Мають передбачатися декілька (від 4 до 6 інших довгих етапів довжиною 1-3 км. Має застосовуватися 
розсіювання (по типу естафети одного учасника чи метелика). З міркувань забезпечення принципу спортивної спра-
ведливості остання частина дистанції має бути однаковою для всіх учасників. 

61.3.4 Інші вимоги  

Організатору слід ретельно поділіти кращих гонщиків по різних комбінаціях розсіювання. Учасники, по можливос-
ті, мають бути в полі зору спостерігачів з арени, коли вони наближаються до останнього КП. Бажана наявність комен-
татора та глядацкого КП. Глядачі не допускаються на дистанцію, за винятком ділянок, що проходять через арену зма-
гань, включаючи КП на арені. Бажано застосовувати фотофініш, або слід належним чином організувати фіксацію по-
рядку фінішу учасників. 

61.4 Довга дистанція МТБО 

61.4.1 Головні особливості 
Основним для довгої дистанцій є перевірка фізичної витривалості спортсмена. Змагання мають на меті  перевір-

ку вміння спортсмена вибирати оптимальний маршрут, читати і розуміти карту, планувати подолання дистанції на 
витривалість протягом довгого часу та вимагає значних витрат фізичних сил. Увага акцентується на виборі маршруту 
та орієнтуванні на пересіченій, важкій місцевості, переважно горбистій. КП є кінцевим пунктом довгого етапу, що пе-
редбачає вибір спортсменом маршруту, і тим самим виключає необхідність  складної постановки самого КП. Ці дис-
танції можуть включати в себе елементи середньої дистанції, коли несподівано змінюється стиль вибору шляху, при 
переході до більш технічно складної частини району змагань. 

61.4.2 Місцевість 
Заміська, в основному лісиста, складна, пересічена місцевість, фізично важка для проїзду на велосипеді. 
61.4.3 Складність  
Складність вибору варіантів руху висока. Потребує високої фізичної підготовленості і перевіряє здатність спорт-

смена спланувати варіант руху і здійснити його.  
61.4.4 Особливості планування дистанції 
Старт рекомендується влаштовувати на арені змагань, але слід передбачати карантин для ізоляції учасників, які 

ще не стартували, від тих, що фінішували. Ці дистанції мають передбачати проїзд учасників через арену під час зма-
гання. Для подовженої дистанції це не є обов’язковим. Особливістю обох дистанцій є довгі етапи між КП, довжина 
яких має бути значно більшою середньої довжини етапів. Такі етапи можуть бути довжиною від 3,5 до 6,5 км в залеж-
ності від типу місцевості. Один такий етап для подовженої дистанції та два або більше етапи для довгої дистанції 
мають становити значну главу дистанції. Етапи між КП також вимагають постійної уваги до читання карти під час 
всього обраного шляху. Інший важливий елемент цих дистанцій - використання розсіювання, яке розбиває групи 



спортсменів, що утворюються під час гонки (наприклад, по типу метелика). Глядачам не дозволяють перебувати на 
дистанції, за винятком ділянок, що проходять через арену змагань, включаючи КП на арені. 

61.5 Естафета МТБО 

61.5.1 Головні особливості 
Нижче наведені особливості щодо так званих «класичних» естафет – змагань із загальним стартом на першому 

етапі, які складаються, як правило, з трьох етапів як для чоловіків, так і для жінок. Змагання на спринтерських диста-
нціях, за винятком розсіювання, мають відповідати рекомендаціям, викладеним в IV-11.1 вище.  

Основна особливість естафети - командне змагання, яке базується на високих технічних якостях спортсменів, 
інайбільш подібне до змагань на середній дистанції. Естафета передбачає елементи, характерні для довгої дистан-
ції: довгі етапи з вибором шляху, що дозволяють учасникам обганяти один одного без візуального контакту.  

61.5.2 Місцевість 
Зазвичай заміська лісова місцевість.Придатна для естафети місцевість має відповідати характеристикам, що не 

дозволяють учасникам мати візуальний контакт один з одним (густа дорожня мережа з дорогами різного класу). 
61.5.3 Складність  
Вибір маршруту і технічна складність орієнтування уздовж шляхів середнього і високого ступенів складності. 
61.5.4 Особливості планування дистанції 
Естафета - це дуже видовищне змагання для глядачів, що показує конкуренцію між командами, перегони, де пе-

ремсяожцем стає той, хто перший перетнув фінішну лінію. При плануванні та дистанції це має врахоуватися, (напри-
клад, коли використовується розсіювання, різниця між альтернативними варіантами за часом має бути невеликою). 
Учасники на кожному етапі мають з’являтися на арені. Загальний старт вимагає застосування розсіювання задля 
уникнення переслідування. З метою дотримання принципу спортивної справедливості остання частина кожного етапу 
має бути однаковою для всіх учасників даного етапу.  

61.5.5 Вимоги до арени та хронометражу 

Учасники, по можливості, мають бути в полі зору спостерігачів з арени, коли вони наближаються до останнього 
КП. Бажана наявність коментатора та КП на арені. Глядачі не допускаються на дистанцію, за винятком ділянок, що 
проходять через арену змагань, включаючи КП на арені. На лінії фінішу бажано застосовувати фотофініш, або слід 
належним чином організувати фіксацію порядку фінішу команд. 

61.6 Марафонська дистанція МТБО 

61.6.1 Головні особливості 
Головна особливість змагань на марафонській дистанції – перевірка фізичної витривалості на тлі її екстремальної довжини. 

Змагання на цій дистанції проводять, головним чином, у заміських лісових районах з метою перевірки спроможності спортсменів 
обирати оптимальний маршрут, читати й інтерпретувати карту в умовах фізичного навантаження, на фоні розумової втоми, за 
екстремально тривалий час. На цій дистанції акцент робиться на виборі шляху і орієнтуванні на місцевості, не обов’язково пере-
січеній. КП є кінцевою точкою довгого етапу, який передбачає широкий вибір варіантів, розташування КП має бути простим.  

61.6.2 Місцевість 
Заміська, в основному лісиста, помірно складна або не складна місцевість з наявністю широких можливостей для вибору 

шляхів.  
61.6.3 Складність  
Постановка КП має бути нескладною. Вибір шляху має суттєве значення, наявні кілька особливо складних етапів з вибором 

шляху 
61.6.4 Особливості планування дистанції 
Дистанцію слід планувати так, щоб глядачі мали змогу спостерігати за учасниками і протягом дистанції, і на фініші. Рекоме-

ндовано влаштовувати старт на арені змагань, і бажано, щоб учасники протягом змагання проходили через арену один або кіль-
ка разів. Специфічні елементи довгої дистанції, довгі етапи, мають широко застосовуватись. Довжина таких етапів може бути 
збільшена відносно довгої дистанції у залежності від можливостей місцевості. Довгі етапи призначені вимагати повної концент-
рації фізичних зусиль і уваги спортсмена при читання карти на  зворотньоному шляху. Задля зміни темпу руху  до дистанції слід 
включати короткі і технічно нескладні етапи, навіть з однозначним вибором шляху. Задля уникнення переслідування при розділь-
ному старті слід застосовувати розсіювання, наприклад, по типу метелика. Можливий загальний старт, при цьому для цілей роз-
сіювання слід застосовувати метод розсіювання естафетою одного учасника. Необхідно також використовувати для розсіювання 
особливості місцевості, зокрема, перегони через ділянки з густою мережею доріг. Глядачам не дозволяється перебування на 
дистанції, за винятком ділянок, що проходять через арену змагань, включаючи КП на арені. 



Додаток1  

Форма договору на проведення загань 
ДОГОВІР №___ 

 
Федерація спортивного орієнтування України (далі «Федерація») в особі 

________________________________________________________________________________________ та предста-

вник організаторів змагань (далі «Організатор») в особі  

________________________________________________________________________________________ 

уклали між собою договір про наступне: 

1.  Предмет договору 
Сторони виходять з того, що: 
1.1.«Федерація» є громадською організацією, якій Мінмолодьспорт України (далі «Міністерство») доручило роз-

виток спортивного орієнтування в Україні і, в тому числі, організацію та проведення Національних змагань. 
1.2.«Організатор» є юридична або фізична особа, якій «Федерація» делегує право проведення змагань: 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Назва Національних змагань) 

(далі «Змагання») в термін: ______ _________ 20___ року під керівництвом органу державної влади, якому доручено 
проведення цих змагань «Міністерством». 

1.3. Усі неврегульовані цим договором питання є компетенцією «Федерації». 
1.4. У разі виникнення конфліктної ситуації рішення Президії «Федерації» є обов’язковим для «Організатора». 

2.  Зобов’язання сторін 
2.1. «Федерація»: 
2.1.1. Розглядає заявку на проведення «Змагань», подану «Організатором», узгоджує з ним умови проведення 

«Змагань», які після узгодження є невід’ємною частиною договору, та приймає рішення про надання «Організатору» 
права на проведення «Змагань».  

2.1.2. Узгоджує з «Міністерством» питання про надання «Організатору» права на проведення «Змагань». 
2.1.3. Узгоджує та затверджує у «Міністерстві» головного суддю «Змагань». 
2.1.4. Розробляє та затверджує у «Міністерстві» Положення про «Змагання». 
2.1.5 Видає технічне завдання на проведення змагань (в разі необхідності).. 
2.1.6. За заявкою «Організатора» надає допомогу кваліфікованими суддівськими кадрами. 
2.1.7. Сприяє розповсюдженню інформації про «Змагання» (бюлетенів) шляхом розміщення її на веб-сайті «Фе-

дерації» 
2.1.8 Здійснює контроль підготовки та проведення «Змагань» «Організатором», призначає контролера змагань. 
2.1.9. Затверджує розмір заявочних внесків на базі. загального кошторису «Змагань»,  
2.1.10. Допомагає «Організатору» звітувати перед «Міністерством» про проведення «Змагань». 
2.1.11. Інші зобов’язання:  
2.2. «Організатор»: 
2.2.1 Отримує дозвіл та узгоджує з відповідними місцевими органами влади проведення «Змагань». 
2.2.2.Подає «Федерації»: 

- заявку на проведення «Змагань», 
- проект загального кошторису на проведення «Змагань». 

2.2.3. Узгоджує з «Федерацією» умови проведення змагань, зокрема, розмір заявочного внеску. 
2.2.4. Організує та проводить «Змагання». 
2.2.5. Звітує перед «Міністерством» про проведення «Змагань» згідно з Вимогами Правил змагань (див. Додаток 

9, «Зразок оперативного звіту про змагання» та Додаток 10, «Форма звіту головного судді про змагання»).  
2.2.6. Бере обов’язок не проводити паралельно із «Змаганнями», ніякі інші змагання. 
2.2.7. Розміщує логотипи спонсорів Федерації на матеріалах Змагань (карта, протоколи, бюлетені, інше за пого-

дженням з контролером змагань). 
2.2.8. Інші зобов’язання:  
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.3. Фінансові стосунки 
3.1. Розмір внесків та розподіл коштів між «Федерацією» та «Організатором» здійснюється згідно з табл., що на-

ведена нижче. 

Вік учасників «Зма-
гань» 

Пільговий* заяво-
чний внесок  (доля 

ФСОУ) 

Пов-
ний**заявочний 

внесок  
(доля ФСОУ) 

Заявочний внесок  
(доля «Організа-

тора») 

Сумарний піль-
говий* внесок 

Сумарний пов-
ний** внесок  

13 років та молодші 6 грн. 6 грн.    

14 років; 
70 років та старші 

8 грн. 16 грн.    

15-18 років; 
чоловіки 60-69 років 
жінки 55-64 роки 

10 грн. 20 грн.    

чоловіки 19-59 років 
жінки 185-54 роки 

14 грн. 28 грн.    

* Пільговий внесок поширюється на учасників, що є індивідуальними членами «Федерації». 
** Пільговий внесок поширюється на учасників, що не є індивідуальними членами «Федерації». 

3.2 «Федерація» оплачує транспортні витрати контролера «Змагань» від місця проживання до місця проведення 
«Змагань» під час попередніх візитів  та на самі «Змагання». «Організатор» покриває витрати на проживання, харчу-
вання та місцевий транспорт контролера під час візитів. Оплата витрат ФСО України проводиться після отримання 
звіту контролера про змагання. 

3.3 «Федерація» розробляє, узгоджує з «Організатором» та затверджує у «Міністерстві» кошторис «Змагань». 
3.4 «Федерація» не несе відповідальності за не виділення або несвоєчасне виділення Міністерством коштів на 

проведення «Змагань» та за надходження коштів на поточний рахунок. 
3.5 «Організатор» несе витрати на роботи по складанню та друку карт «Змагань» і участь у змаганнях кваліфіко-

ваних суддівських кадрів, залучених до проведення змагань. 
 

4: Вирішення спорів 
4.1 Сторони вирішують спори шляхом переговорів.  
4.2 «Федерація» здійснює поетапний контроль ходу підготовки «Змагань» і має право передати проведення 

«Змагань» іншому «Організатору» або відмінити «Змагання», якщо вона впевниться, що «Організатору» не гарантує 
якості їх проведення. При цьому «Федерація» не несе фінансової відповідальності за попередні витрати, які поніс 
«Організатор». 

4.3 «Федерація» має право після складання договору в односторонньому порядку змінити статус та назву «Зма-
гань» у випадку, коли попередньо узгоджений статус та назва «Змагань» не відповідає статусу та назві, яка фігурує у 
затвердженому календарі «Міністерства». 
 ........................................................................................................ 

5. Термін дії договору. 
Дія договору з починається з дати підписання обома сторонами і закінчується через два місяці після закінчення 

«Змагань». 
 
Від «Федерації»       Від «Організатора» 
 
«____»_________20____.      «____»_________200___ 

 



 Додаток 2  

Підстави для анулювання змагань. 
Можливі випадки виникнення проблем та рішення 

Наведені приклади засновані на реальних подіях під час проведення міжнародних змагань. Рішення виділені ку-
рсивом  

1. Під час проведення змагань починається пожежа, яка може поширитися на район змагань. 
Зупинити проведення виду програми з міркувань безпеки та анулювати результати.. 

2. Районом змагань є високогірне плато. Прогнозується сильна буря з грозою. 
Перенести або скасувати вид програми  з міркувань безпеки. 

3. У фіналі довгій дистанції: один з КП розташований не на тому камені, в 30 м від правильного каменю і поза 
межами видимості з правильної точки КП. Багато учасників втрачають на пошуки КП від 1 до 10 хвилин, хоча деякі 
учасники взяли його без будь-яких проблем тому, що зустріли КП на підступах до правильного каменю, вибравши 
інший варіант заходу на КП. Це робить змагання несправедливими, і результати мають бути анульовані. 

4. Фінал спринту: великі старі ворота в парк, які, як правило, були постійно зачинені, показані на карті як частина 
непереборного муру. У день проведення змагань, без відома організаторів, вони виявилися відчиненими перед тим, 
як хто-небудь з учасників досяг цього місця. Ворота знаходяться на одному з двох очевидних вариантов шляхів руху і 
30% спортсменів пройшли через них, так як КП знаходиться прямо за воротами, і це зрізання економить 200 метрів 
обраного шляху руху по дистанції.  

У момент змагань карта була неточною в цьому місці, тому не можуть бути дискваліфіковані тільки ті учасники, 
які пройшли через ворота. У той же час, вони не повинні отримати переваги перед учасниками, які керувалися «не-
правильною» картою й обрали менш вигідний варіант руху. У спринті 200 м - це майже хвилина, що робить результа-
ти абсолютно несправедливими. Результати змагань мають бути анульовані. 

5. Фінал середньої дистанції: ворота у високому паркані, які повинні бути відкриті, несподівано виявилися закри-
тими. Деякі спортсмени стверджують, що втратили до 30 секунд, тому що: 

а) звіряли карту з місцевістю, і 
б) витратили якийсь час, щоб перелізти через паркан. 

Це неприємний інцидент, але результати слід залишити в силі. 

6. На дистанції одного з кваліфікаційних забігів був відсутній знак КП, коли перші учасники досягли точки його ро-
зташування. КП був встановлений пізніше і був без проблем знайдений спортсменами, що стартували пізніше. Всіх 
постраждалих учасників слід допустити до фіналу на додаток до тих, хто був кваліфікований правильно. 

7. При плануванні фіналу середньої дистанції додатковий КП був доданий на останньому етапі процесу плану-
вання. Учасник, що стартував останнім в кінцевому рахунку, помилково отримав карту з попереднього тиражу, на 
картах якого додатковий КП не був показаний. Це неприємний інцидент, але результати слід залишити в силі, 
оскільки переможець гідно виграв змагання. Потерпілому учаснику слід принести публічне вибачення. 

8. Фінал спринту: два провідних спортсмени втратили близько хвилини, тому що вузький провулок був повністю 
заблокований групою туристів. Це неприємний інцидент, але результати слід залишити в силі. 

9. Після того, як більшість учасників змагань на довгій дистанції стартували, раптова злива утворила потік води 
поблизу першого КП, форсування якого стало дуже небезпечним для  решти шести учасників. Організатори не випус-
тили цих спортсменів заради їх власної безпеки. Останні 6 учасників були найсильнішими в забігу і, отже, були голо-
вними претендентами на медалі. 6 спортсменів склали 13% від загальної кількості часників у цей віковій групі. Однак 
проблема перебувала поза компетенцією Організатора, а інші учасники змагалися у чесній боротьбі.  Результати 
слід залишити в силі з належним визнанням, що деякі учасники були позбавлені можливості взяти участь у зма-
ганнях. 



10. Фінал довгій дистанції: карта багатьох учасників істёрлась і не читалася на зламах. Крім того, принаймні, в 10 
випадках деякі кола КП були зміщені: об'єкти КП знаходилися всередині кола, але не в центрі. Суть спору становить 
карта. 10 учасників склали 22% від їхньої загальної кількості у віковій групі. Змагання мають бути анульовані. 

11. Естафета з 38 командами: у провідній групі з 4 спортсменів один з учасників отримує серйозну травму. Троє 
інших припиняють участь у змаганнях, щоб допомогти товаришеві. Коли три спортсмена зробили вибір на користь 
відмови від продовження боротьби, виникла проблема, не була зв’язана з помилкою Організатора. Хоча серед пост-
раждалих були потенційні призери, їх кількість  склала 3 з 38 (8%), результати слід залишити в силі. Організатори 
повинні провести консультації з командами (як з тими, що мають намір відмовитися від «несправедливого» нагоро-
дження, так і тими, що втратили призові місця), щоб гарантувати, що вони приймуть це рішення. Три учасники діяли 
відповідно до Правил і мають бути морально заохочені за гідне спортивну поведінку. 

12. Під час змагань зі спринту температура повітря дуже швидко піднялася протягом ранку. Організатори вияви-
ли, що через підвищення температури спостереджається похибка стартових і фінішних годинників, яка вже не може 
гарантувати відлік часу з точністю до десятих часток секунди. Час округляється з точністю до 1 секунди (замість 
0,1 секунди, як Правила вимагають для спринту), результати та переможці визначаються на цій основі. Звичайно, 
може бути більше як вхідних факторів, так і наслідків. 

13. У другій кваліфікаційній гонці одній з вікових груп коди КП в легендах, що видавалисяся окремо, не співпада-
ли з порядком проходження КП, надрукованих на карті. Результати виду програми анулюються. Учасники цієї віко-
вої групи проходять у фінал тільки на основі результатів першої кваліфікаційної гонки. 



 


