Чемпіонат України (на окремих дистанціях),
Кубок України (етапи, фінал) (на велосипедах, ІІІIV ранг)
12-16.09.2019, Дніпропетровська область

БЮЛЕТЕНЬ 1
Організатори: Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного
орієнтування України.
Головний суддя: Курочкін Дмитро Олександрович (суддя I категорії, м.
Дніпропетровськ, Дніпропетровська область), тел. +38067 135 41 70
Терміни змагань: 12-16.09.2019 року.
Місце проведення: Новомосковський район, Дніпропетровська область
Центр змагань: Новомосковський р-он, с.Піщанка, вул. Чкалова, центр
прокату байдарок «Chalet Vikon».
Програма змагань

12 вересня, четвер.
09:00 – 20:00 – Приїзд, розміщення учасників.
13:00 – 18:00 – Модельні змагання (полігон).
17:00 – 20:00 – Робота мандатної комісії (центр змагань).
13 вересня, п’ятниця .
9:00 - 13:00 – Модельні змагання (полігон).
10:00 – 15:00 - Робота мандатної комісії (центр змагань).
17:00 – Старт змагань на спринтерській дистанції (арена).
14 вересня, субота.
11:00 – Старт змагань на середній дистанції (арена).
17:30 – Церемонія відкриття змагань (центр змагань).
18:00 – Церемонія нагородження.
15 вересня, неділя .
11:00 - Старт змагань на довгій дистанції (арена).
15:00 - Церемонія нагородження (центр змагань).
16 вересня, понеділок.
- Від’їзд учасників змагань
Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних клубів.

Групи учасників змагань (вікові категорії визначаються за датою народження на
день змагань):
1. Чемпіонат України:
юнаки: чоловіки/жінки до 17 років (Ч/Ж 12,14,17);
юніори: чоловіки/жінки до 20 років (Ч/Ж 20);
дорослі: чоловіки/жінки з 21 років та старше (Ч/Ж 21Е);
2. Кубок України: Ч/Ж 21Е.
Склад команди території - до 12 спортсменів, 2 тренера, 1 представник.
Кількість команд від території не обмежена.
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування (далі – Правила).
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза
конкурсом.
Рівень допуску до змагань (за класифікацією):
юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду;
юніори – не нижче ІІІ розряду;
молодь – не нижче ІІІ розряду.
дорослі – не нижче ІІІ розряду.
У разі отримання менше ніж 5 індивідуальних заявок у групу, організатори
мають право об’єднати групу з сильнішою суміжною групою за винятком
найстаршої ветеранської групи.
Визначення результатів та нагородження переможців і призерів
Місце спортсмена в кожній групі визначається за кращим часом.
Місце команди в загальнокомандному заліку чемпіонату України визначається
за більшою сумою очок до 8 кращих особистих результатів.
Очки нараховуються відповідно до Правил.
Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця в чемпіонаті України (дорослі, юніори,
юнаки) та в групах аматорів нагороджуються дипломами Федерації відповідних
ступенів.
Команди, які посіли І-ІІІ місця в загальнокомандному заліку, нагороджуються
дипломами Федерації відповідних ступенів.
Заявки
До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили у встановлений термін
свою участь у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях приймаються до
09.09.2019 на сайті заявок ФСОУ http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1524
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 он-лайн 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/1OSx06AY45v1kESL3DeoaEtAiByR7qEv/view
У групах аматорів (Ч/Ж 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.
Увага! Без страхового поліса та мед. довідки учасники не мають права
приймати участь у Чемпіонаті України.
На аренах старту буде працювати спортивний лікар.

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 2005 р.н.

36

64

100 грн.

70 грн.

40 грн.

1949 р.н. та старші

30

60

90 грн.

65 грн.

35 грн.

Ч/Ж 2004 – 2001 р.н
Ч 1959 – 1950 р.н,
Ж1964 – 1950 р.н,
люди з обмеженими
можливостями

42

108

150 грн.

110 грн.

60 грн.

36

64

100 грн.

70грн.

40 грн.

54

146

200 грн.

150 грн.

80 грн.

Ч 2000 – 1960 р.н.,
Ж 2000 – 1965 р.н.

Повні внески для не членів ФСОУ

Вікові групи

Доля
Доля
ФСОУ організатора

Повний
внесок
(за три старти)

Повний
внесок за
два старти

Повний
внесок за
один старт

Ч/Ж 2005 р.н.

72

68

140 грн.

100 грн.

60 грн.

1949 р.н. та старші

60

65

125 грн.

90 грн.

50 грн.

Ч/Ж 2004 – 2001 р.н
Ч 1959 – 1950 р.н,
Ж1964 – 1950 р.н,
люди з обмеженими
можливостями

84

111

195 грн.

140 грн.

70 грн.

72

68

140 грн.

100 грн.

60 грн.

108

142

250 грн.

175 грн.

90 грн.

Ч 2000 – 1960 р.н.,
Ж 2000 – 1965 р.н.

Система відмітки
На змаганнях буде застосовано електронну систему відмітки SportTime.
Учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують оренду чипів
додатково до сплати стартового внеску в розмірі 30 грн
за всі дні змагань. На день – 10 грн .
До уваги учасників змагань. Працюють також чипи SI-9.

Транспортне обслуговування у разі необхідності – самостійне замовлення
автобусів (18 місць) з центру с. Піщанка за телефоном 067-135-41-70 (Дмитро)
Транфер до арен старту: Бюлетень 2
Розміщення
На території центру змагань на базі Шале Вікон. Вартість проживання у своїх
наметах на території бази 50 грн/добу. Вартість намету та спальників на 3 особи – 50
грн (при наявності достатньої кількості наметів. Проживання у будинках: економ –
100 грн/добу, комфорт – 200 грн/добу. Приготування їжі на власних примусах.
Можна готувати на мангалах на своїх дровах. Питна вода завозиться в бочці.
Додатково можливий прокат байдарки (за телефоном). Попереднє бронювання житла
за телефоном: 068-528-59-64 (Віктор).
До магазину в селі 1.8 км.
Місце розташування бази Шале Вікон (центра змагань) в інтернеті:
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B036'22.6%22N+35%C2%B016'32.4%22E/
@48.606277,35.2738233,641m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.6
062771!4d35.2756638?hl=ru
Як дістатись центра змагань – З «Нового Центру» маршрутне таксі №263 (
Новомосковск, Песчанка, Новоселовка)
(https://www.eway.in.ua/ru/cities/dnipro/routes/494).
З вокзалу «Дніпропетровськ Головний» електропотягом. Розклад на сайті:
http://poezdato.net/raspisanie-poezdov/dnepropetrovsk--orlovshchina/
Напрямок «Дніпропетровськ – Орловщина», їхати до станції «Орловщина» і
далі по схемі 7 км. (бюлетень 2).
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 карта
1 день (полігон): с. Піщанка - місцевість відкрита на 70 % з сільською забудовою,
розвинутою сіткою путівців, троп, напівсухі та сухі болота.
2 день (спринтерські дистанції): с. Піщанка - місцевість відкрита на 70 % з сільською
забудовою, розвинутою сіткою путівців, троп, напівсухі та сухі болота.
3 день (середні дистанції): парк Сучкова - пересічена місцевість з невеликими
перепадами висот – до 90%, ліс переважно листяних порід, місцями з підліском,
відкриті місця та галявини, добре розвинута система троп та доріг, місцями – пойма з
напівсухими та мокрими болотами.
4 день (довгі дистанції): Стара Орловщина - пересічена місцевість з невеликими
перепадами висот – до 90%, ліс переважно листяних порід, місцями з підліском,

відкриті місця та галявини, добре розвинута система троп та доріг, місцевість – пойма
з довгими болотами та озерами.
Карта – детальніше у бюл. 2. Останнє коригування – 2019р. Курочкін Д, Покандюк Д.
( ISMTBO-2010, 2012 )
Небезпечні місця: автомобільні дороги, які обмежують територію змагань !!!
Спорядження та екіпірування учасників: Витяг с правил MTBO.
Детальніше:
https://drive.google.com/file/d/0B8PKfeJKNfNiRlpRRm5jNVJPcEd1VkJjNVpfSEk4WXJI
Y1FB/view
IV-12 СПОРЯДЖЕННЯ ТА ЕКІПІРУВАННЯ УЧАСНИКІВ МТБО
ІV-12.1 Велосипед для змагань з орієнтування повинен мати посилену раму, широкі
покришки з якісним
протектором, надійні гальма. Конструкція велосипеда має передбачати приведення
його в рух виключно за
допомогою кругових рухів ніг через ланцюгову передачу, без допомоги електрики або
іншого джерела енергії.
ІV-12.2 Учасник під час перебування на дистанції має постійно носити твердий
шолом для захисту голови.
ІV-12.3 Учасник повинен їхати, штовхати або нести власний велосипед зі старту через
всі КП до фінішу.
ІV-12.4 Дозволяється транспортувати з собою під час змагань технічний набір для
ремонту велосипеда.
При ремонті дозволяється використовувати запчастини тільки з цього набору або
запозичені у інших
учасників. Учасник має фінішувати з тією самою велосипедною рамою, з якою він
стартував.
ІV-12.5 Організатори мають забезпечити відповідні умови для зберігання велосипедів
на арені змагань.
ІV-12.6 Стартовий номер має бути закріплений попереду велосипеда. Додатково
можливе розміщення
стартового номера на спині учасника.
ІV-12.7 В разі потреби Організатор може визначити зону технічної допомоги для
учасників під час змагань,
в якій команди можуть залишати обладнання, зокрема запасні частини та інструменти
перед стартом. Ніяка
допомога (наприклад, від тренера) в такій зоні під час змагань не допускається.
ІV-12.9 Решта вимог до екіпірування (зокрема до форми одягу, взуття, стартових
номерів) викладена в I-9.4
глави І «Загальні вимоги».
В усі дні змагань рух, або перетин автомобільних доріг та рух
пішохідними зонами з обов’язковим дотриманням правил дорожнього руху !!!
Точне місце стартів буде повідомлене у Бюлетені №2

Суміжні змагання:
У суботу 14.09.2019 паралельно буде проводитись старт зі спортивного орієнтування
бігом. За детальнішою інформацією слідкуйте на сайті - http://orienteering.dp.ua/
У неділю 15.09.2019 на довгій дистанції буде йти окремий залік як етап Кубку
Дніпропетровська «Вело-Сезон 2019». Інформація, результати та календар Кубку
дивіться на сайті - http://orienteering.dp.ua/.
Цей бюлетень є офіційним запрошенням на змагання!
БАЖАЄМО ВДАЛИХ СТАРТІВ !!!

