
 

Чемпіонат України (марафон), Кубок України (13 етап, фінал) зі 

спортивного орієнтування (бігом)  (ІІІ  ранг)  
 

БЮЛЕТЕНЬ № 1-2 

 

Організатори:  Державна служба молоді та спорту України 

   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим 

Федерація спортивного орієнтування України 

Федерація спортивного орієнтування Автономної Республіки Крим 

 

Склад  ГСК 

Головний суддя   Асмолов Олександр Сімферополь НК 

Головний секретар Асмолова Ірина  Сімферополь І 

Заст. гол. судді по дистанціях Хасанов Андрій Сімферополь І 

Контролер ФСО України Селезньова Віра  Сімферополь І 

Інспектор Михайлов Олександр Херсон І 

Контактна адреса:  Асмолов Олександр, моб.: (050)1588171,  

    сторінка змагань на сайті:  www.simf-orient.at.ua 

 

Терміни змагань: 30.10.13 – 02.11.13 р. 

 

Центр змагань: АР Крим, м.Алушта, вул.Перекопська,1.,  ЦДЮТ. 

Центр змагань відкритий з 30.10.2013 р. з 12:00.  

 

Програма: 

30жовтня 12:00-18:00 Приїзд команд, мандатна комісія.  

31жовтня  12:00  Тренувальна дистанція -  спринт (окрема заявка) 

  20:00  Нарада представників команд 

01листопада 10:00  Старт змагань на марафонських дистанціях. 

02листопада 10:00  Тренувальна дистанція (окрема заявка) 

  18:00  Нагородження призерів змагань     

03листопада 9:00-12:00 Від’їзд команд 

 

Учасники змагань 
Змагання особисто-командні та командні. 

До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються громадяни України, 

представники збірних команд Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя, клубів. Кількість команд від території не обмежена.  

Групи:  

Кубок України: Ч/Ж 21Е.           Чемпіонат України (марафон): Ч/Ж 21Е. 

групи Ч/Ж 21Е – І розряд. 

Спортсмени-громадяни України можуть брати участь у змаганнях в особистому 

заліку. Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті та Кубку 

України поза конкурсом.  

У змаганнях Кубка України беруть участь особисто спортсмени територій та 

спортивних клубів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ФСТ 

“Динамо”, Україна”, “Спартак”, “Колос”, ЦСК Міністерства оборони України, інші.   

 Склад команди території на Командному чемпіонаті України: до 15 учасників, 2 

тренера, 1 представник. 
 
Визначення результатів 

Особисті результати  

Результат учасника у групі визначається за меншим часом проходження дистанції від 

моменту старту до фінішу. 

Якщо двоє або більше учасників мають однакові індивідуальні  результати, вони 

посідають однакові місця, одержують однакові титули, призи та дипломи. В протоколі 



 

результатів учасник з меншим нагрудним номером наводиться першим. Місця, що посіли 

інші учасники, не змінюються. Тобто після учасників, що показали однаковий результат, 

залишається стільки незайнятих місць, скільки учасників мають однаковий результат за 

мінусом одиниці.  

Командні результати  

Команди-переможниці у загальнокомандному заліку на Командному чемпіонаті серед 

територій визначаються за більшою кількістю очок згідно з пунктом 3. додатка 8 чинних 

Правил змагань. До заліку команди території зараховується сума: до 12 кращих особистих 

результатів індивідуальних змагань у всіх вікових групах у кожний день змагань. 

Очки нараховуються для 

груп Ч/Ж 21Е – згідно з таблицею № 8.1 в індивідуальних змаганнях.  

інші групи – згідно з таблицями № 8.3, 8.6 п. 3. додатка 8 Правил змагань.  

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, 

яка має більше послідовно І, ІІ і далі місць у групах: Ч/Ж 21Е.   

Окремо на кожних змаганнях визначаються очки для ФСТ “Динамо”, “Україна”, 

“Спартак”, “Колос”, ЦСК Міністерства оборони України та інших за встановленою керівним 

органом з питань фізичної культури і спорту актуальною методикою.  
 

Особливості змагань 
Передбачається використання електронної відмітки SFR.  

Можливе використання  власних чипів, треба повідомити про це під час мандатної комісіі.  
 

Райони, заборонені для тренувань 

Лісові масиви Ангарського перевалу: «Пахкал-Кая», «Юке-Тепе», «Таушан-Базар»,  

«Беш-Коба». Проведення НТЗ тільки по узгодженню з ФСО АР Крим. 
 

Заявки 

Попередні заявки на участь у змаганнях повинні досягнути організаторів змагань не пізніше 

14 днів до початку змагань, а попередні іменні заявки – не пізніше 7 днів до початку 

змагань. Попередні заявки надсилаються на адресу он-лайн заявок на сайті ФСОУ. 

Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної 

культури та спорту обласної державної адміністрації та завірені медичною установою або 

спортивним диспансером, паспорти або свідоцтва про народження, кваліфікаційні книжки 

спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії до 18:00 30.10.2013 р.  

Всі учасники повинні мати страховий поліс.  
 

Фінансування 

Витрати, що пов'язані з відрядженням команд та окремих спортсменів (проїзд в обох 

напрямках, проїзд до місця змагань, добові (харчування в дорозі), харчування, житло, 

спорткарти), здійснюються за рахунок організацій, що відряджають. 

Витрати на проведення змагань – за рахунок державного фінансування та заявочних внесків. 

 

Заявочні внески 

Спортсмени 

Пільговий для членів 

ФСО України, 

(доля ФСОУ) грн. 

Пільговий для членів 

ФСО України, 

(доля організаторів), грн. 

Пільговий для 

членів ФСО 

України, грн. 

Повний 

внесок, 

грн. 

Ч/Ж 1998-95 р.н.; 

Чоловіки 1953-44 р.н.  

Жінки 1958-44 р.н.. 

8 25 33 66 

Чоловіки 1994-52 р.н.  

Жінки 1994-57 р.н. 
12 30 42 84 

 

* Компенсаційні внески за несвоєчасне подання заявок або зміни в них – згідно з Фінансово-

майновим регламентом ФСО України. 

 

Розміщення 

Приватні готелі та садиби: 

 від 40 грн. за добу з особи (заказ – самостійно) 

 



 

Транспортне обслуговування під час змагань 
До м.Алушта можна дістатися рейсовими автобусами та тролейбусами від зал.вокзалу 

м.Сімферополя (10-20грн). На старт змагань - автобусами та тролейбусами від автовокзалу 

м.Алушта (5-10грн). 

Місцевість, карти змагань 

Місцевість зсувно-ерозійного типу, закрита на 95%. Прохідність добра . Де інде присутні 

скельні виходи та кам’яні розсипи, багато ділянок з мікрорельєфом. Добре розвинута мережа 

доріг. Перепад висот на схилі до 200м 

 

Масштаб карт 1:10 000,  перетин – 5м. Польові роботи – 2005 - 2013 р.; картографи:           

  О. Міхайлов, Р. Слободянюк . Легенди розміщені на карті, окремий екземпляр можна 

отримати в стартовому коридорі за 2 хвилини до старту.  

 

Зразки карт 

 

  
 

 

Параметри дистанцій: згідно правил змагань зі спортивного орієнтування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


