Чемпіонат України (дорослі,юніори,юнаки)
Кубок України (4 – 6 етапи) зі спортивного орієнтування
(на велосипедах, ІІІ-IV ранг)
11.05-13.05.2018 р., м.Запоріжжя
БЮЛЕТЕНЬ 2
Організатори: Міністерство молоді та спорту України,
Федерація спортивного орієнтування України.
Федерація спортивного орієнтування м.Запоріжжя.
Головний суддя: Пох Лілія Василівна; тел. +380673082705.
Гол.секретар: Карпенко Сергій Вікторович; тел.+380957726121.
Заст. гол. судді по дистанціям: Сидорін Володимир Іванович; тел. +380684488759.
Заст. гол. судді з оргпитань: Рясна Любов Григорівна
Контактні реквізити: E-mail: cc163go@gmail.com
Терміни та місце проведення змагань: 11-13.05.2018 року, м. Запоріжжя.
Центр змагань: о. Хортиця.
Учасники змагань:
До участі у чемпіонаті України зі спортивного орієнтування (на велосипедах, ІІІ-ІV
ранг) серед дорослих, юніорів та юнаків, Кубку України (4-6 етапи ) МТБО допускаються
спортсмени та команди АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ,
спортивних клубів.
Склад команди території: до 10 спортсменів, 1 тренера, 1 представник. Кількість
команд від території не обмежена.
Групи учасників змагань: чемпіонат України серед дорослих - M/W 21E; юніорів M/W 20; юнаків - M/W 12, 14, 17; Кубок України : M/W 21E; групи для аматорів - M/W 21А,
40, 55.
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування (далі – Правила). Обов’язкова наявність захисного шолому та
справних гальм на велосипеді.
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті та Кубку
України поза конкурсом.
У разі отримання менше ніж 5-х індивідуальних заявок у групу, організатори мають
право об’єднати групу з сильнішою суміжною групою за винятком найстаршої ветеранської
групи.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду;
юніори – не нижче ІІІ розряду;
дорослі – не нижче ІІІ розряду.
Програма змагань:
11 травня, п’ятниця
09:00 - 20:00 Приїзд, розміщення учасників
11:00 - 16:00 Модельні змагання (полігон)
10:00 - 14:00 Робота мандатної комісії(центр змагань).

12 травня, субота
08:30 - 10:15 Робота мандатної комісії(на місці старту).
10:15 - Засідання ГСК та представників команд (на місці старту).
10:30 - Церемонія відкриття змагань.
11:00 - Старт змагань на короткій дистанції.
15:00 - Старт змагань на середній дистанції.
19:00 - Засідання ГСК та представників команд (на місці старту).
13 травня, неділя
11:00 - Старт змагань на подовженій дистанції
14:15 - Засідання ГСК та представників команд (на місці старту).
14:30 - Церемонія нагородження
Визначення результатів та нагородження переможців і призерів.

Місце спортсмена в кожній групі визначається за меншим часом проходження
дистанції. Місце команди в загальнокомандному заліку визначається за більшою сумою балів
до 8 кращих особистих результатів змагань в усіх групах (M/W 12-21Е). Кількість балів
визначається відповідно до Правил за таблицею очок (для M/W21Е за табл.16.1, M/W 17,20 табл.16.2, M/W 12,14 - табл.16.3).
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в особистому заліку в чемпіонаті України (дорослі,
юніори юнаки), нагороджуються медалями та дипломами Федерації.
Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в загально - командному заліку, нагороджуються
дипломами Федерації.
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в особистому заліку серед аматорів в групах M/W
21А, 40, 55, нагороджуються медалями та дипломами Федерації.
Заявки:
До змагань допускаються команди, які підтвердили у встановлений термін свою участь
у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях повинні досягнути організаторів змагань
– не пізніше 5 травня 2018 року за адресою: http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1388
Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної
культури та спорту обласної державної адміністрації або ФСТ, ДЮСШ, спортивного клубу та
завірені лікарем спортивного диспансеру, паспорти або свідоцтва про народження,
кваліфікаційні книжки спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії.
Відповідно до "Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та
спортивних
заходів,
закладів
фізичної
культури
і
спорту"
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0033-18 необхідно НА КОЖНОГО УЧАСНИКА надати
мед. довідку (форма 061 або 062) та страховий поліс і занести ці дані до заявки. Форма онлайн заявки на сайті заявок ФСОУ http://orientsumy.com.ua/index.php дозволяє занести в базу
НА КОЖНОГО УЧАСНИКА дані про мед. довідку (форма 061 або 062) та страховий поліс
(додано дві колонки!); роздрукувати форму заявки відповідно до Додатку 1.
https://drive.google.com/file/d/1OSx06AY45v1kESL3-DeoaEtAiByR7qEv/view
У разі невиконання вимог «Положення про медичне…», організатори змагань, на жаль,
не зможуть допустити учасників до змагань !!!
У групах аматорів (M/W 21А, 40, 55), як виняток, замість форм 061, 062 дозволяється
заповнити розписку про зняття відповідальності за своє життя та здоров’я з організаторів
змагань. Але всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.

Пільгові внески для членів ФСОУ

Вікові групи

Доля
Доля
ФСОУ організатора

Повний
пільговий
внесок
(за три
старти)

Пільговий
внесок
за два старти

Пільговий
внесок
за один старт

Ч/Ж до 2005 р.н.

18

42

60 грн.

50 грн.

30 грн.

Ч/Ж 2004 р.н.

30

70

100 грн.

80 грн.

50 грн.

1948 р.н. та старші

30

70

100 грн.

80 грн.

50 грн.

Ч/Ж 2003–2000 р.н.,
Ч 1958 – 1949 р.н,
Ж1963 – 1949 р.н,
люди з обмеженими
можливостями
Ч 1999 – 1959 р.н.,
Ж 1999 – 1964 р.н.

36

84

120 грн.

100 грн.

60 грн.

36

84

120 грн.

100 грн.

48

102

150 грн.

120 грн.

60 грн.
70 грн.

Повні внески для не членів ФСОУ

Вікові групи

Доля
Доля ФСОУ організатора
(за три старти)
(за три
старти)

Повний
внесок
(за три
старти)

Внесок
за два
старти

Внесок
за один
старт

Ч/Ж до 2005 р.н.

18

42

60 грн.

50 грн.

30 грн.

Ч/Ж 2004 р.н.

60

70

130 грн.

100 грн.

70 грн.

1948 р.н. та старші
Ч/Ж 2003 – 2000
р.н.,
Ч 1958 – 1949 р.н,
Ж1963 – 1949 р.н,
люди з обмеженими
можливостями
Ч 1999 – 1959 р.н.,
Ж 1999 – 1964 р.н.

60

70

130 грн.

100 грн.

70 грн.

72

84

156 грн.

120 грн.

90 грн.

72

84

156 грн.

120 грн.

90 грн.

96

112

208 грн.

160 грн.

120 грн.

Система відмітки

На змаганнях буде застосовано електронну відмітку
SportTime. Сумісні чіпи – SI9. Учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн
заявки або сплачують оренду чипів додатково до сплати стартового внеску у розмірі за всі дні
змагань: 20 грн. (для груп M/W 12-17,55); 35 грн. (M/W 20, 21Е, 21А, 40).

Розміщення :
1. Наметовий табір ( о. Хортиця, турпляж )
2. Кімнати профілакторію на о. Хортиця, кімнати дитячого табору «Чайка» на о. Хортиця.

3. Самостійне розміщення в хостелах.
Фінансування.
Витрати, пов'язані з проведенням змагань проводяться відповідно кошторису,
затвердженому Міністерством молоді та спорту України, а також за рахунок коштів, що
залучені Федерацією.
Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі,
харчування, розміщення, збереження заробітної плати - за рахунок організацій, що
відряджають.
Місцевість та район змагань:
Район змагань розташований в лісовому масиві о. Хортиця. Розвинута сітка доріг.
Грунт твердий та пісчаний. На деяких ділянках – балки з сіткою доріг. На окремих ділянках є
незначний рух транспорту.

Лісництво

Сад

Три мачти

В усі дні змагань рух, або перетин автомобільних доріг та рух пішохідними
зонами з обов’язковим дотриманням правил дорожнього руху !!!
Параметри дистанцій
Група
M21E
M20, M21A, M40, W21E
M17, W20, W40, W21A
M14, W14, W17
Група
M21E
M20, M21A, M40, W21E
M17, W20, W40, W21A
M14, W14, W17
Група
M21E
M20, M21A, M40, W21E
M17, W20, W40, W21A
M14, W14, W17

Коротка дистанція 12.05.2018
Довжина (км)
Кількість КП
7.200
14
6.260
11
5.810
9
3.630
8

Масштаб
M 1:10000
M 1:10000
M 1:10000
M 1:7500

Середня дистанція 12.05.2018
Довжина (км)
Кількість КП
10.630
16
8.060
12
6.570
11
4.490
7

Масштаб
M 1:10000
M 1:10000
M 1:10000
M 1:7500

Довга дистанція 13.05.2018
Довжина (км)
Кількість КП
15.230
20
10.700
14
7.590
11
5.600
8

Масштаб
M 1:15000
M 1:15000
M 1:10000
M 1:10000

Точне місце стартів

БАЖАЄМО ВДАЛИХ СТАРТІВ !!!

