
 
 
 

Чемпіонат  України (дорослі, молодь , юніори)  
Кубок  України (етап)  зі спортивного орієнтування 

(рогейн, 12 годин, ІІІ-ІV ранг)   
Чемпіонат України серед ветеранів  

зі спортивного орієнтування (рогейн, 12 годин)   
  

Бюлетень №2 
 

 

ОРГАНІЗАТОРИ:  
 

Міністерство  молоді та спорту України  

Департамент фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської 

облдержадміністрації 

Федерація спортивного орієнтування України,  
Дніпропетровська обласна федерація спортивного орієнтування. 

 

 

Головний суддя: Заєрко Валерій (м.Дніпро) т.067-598-06-32 
Суддя національної 

категорії 

Головний 
секретар: 

Горєлова Галина (м.Дніпро) 
Суддя національної 
категорії 

Заст. Гол. Судді по 

дистанціях: 
Ткачук Олександр(м.Дніпро) Суддя ІІ категорії 

Інспектор  Мусатов Володимир (м.Дніпро) 
Суддя національної 

категорії 

Контролер ФСОУ:  Рикун  Володимир (м.Дніпро) 
Суддя національної 

категорії 

 

 

ТЕРМІН ЗМАГАНЬ: 6-10.06.2019 р. 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: с. Булахівка (Новомосковський район, 

Дніпропетровська область)  
 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ: с. Булахівка  спортивний табір ДНУ "Сосновий бір", вул. 

Лісна, 1.   

 

САЙТ ЗМАГАНЬ:  www.orienteering.dp.ua  

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:  
06 червня 2019 року, четвер.  

10:00 - 20:00 - Приїзд, розміщення учасників. 

15:00 - 18:00 - Робота мандатної комісії. 

14:00 - 18:00 - Модельні змагання (полігон). 

 

07 червня, п’ятниця.  
10:00 - 18:00 - Модельні змагання (полігон). 

15:00 - 18:00 - Робота мандатної комісії. 

 

08 червня 2019 року, субота .  

          15:00          - Видача карт. 

          17:00          - Фіксація чипів. 
          16:00          - Церемонія відкриття змагань. 

http://www.orienteering.dp.ua/


 

 

 17:00          -  Старт змагання на дистанціях рогейну. 

 

09 червня 2019 року, неділя.  

05:30          - Закриття фінішу. 
14:00          - Нагородження переможців змагань. Церемонія закриття     

 змагань (арена змагань).  

 

10 червня 2019 року, понеділок.  

        - Від’їзд учасників змагань. 

 
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ: 

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.  

Склад команди від областей - до 6 команд, 2 тренера, 1 представник. 

СОР – командний вид змагань (склад команди – від 2 до 3 осіб). 

В СОР можлива участь в конкурсі команд, що скомплектовані зі 
спортсменів із різних територій - до загальнокомандного заліку кожен з 

учасників команди отримує відповідні очки: результат команди в очках ділиться 

на кількість учасників команди), або спортсменів, які змагаються особисто (до 

загальнокомандного заліку їх результати не враховуються; очки їм не 

нараховуються). 

МІКС – змішана за статтю команда відповідної вікової категорії, до складу 

якої входять щонайменше одна жінка і один чоловік:  

О – відкритий клас (від англ. – Open). 

Групи учасників змагань (вікові категорії визначаються за датою 

народження на день змагань): 

 1. чемпіонат України: 
юніори: чоловіки/жінки до 20 років (Ч/Ж/МІКС20); 

молодь: чоловіки/жінки до 23 років (Ч/Ж/МІКС23); 

дорослі: чоловіки/жінки від 23 років та старші (Ч/Ж/МІКС); 

ветерани: чоловіки/жінки від 40 років та старші (Ч/Ж/МІКС-40); 

суперветерани: чоловіки/жінки від 55 років та старші (Ч/Ж/МІКС-55); 

ультраветерани: чоловіки/жінки від 65 років та старші (Ч/Ж/МІКС-65). 
2. Кубок України: Ч/Ж/МІКС-О. 

Кількість команд від території не обмежена. 

Визначення результатів:  

Команда-переможниця у кожній віковій групі визначається за більшою 

кількістю балів, а у разі їх рівності - за меншим часом проходження дистанції. 

Команди-переможниці у загальнокомандному заліку визначаються згідно 

з п.4 та п.3. додатка 8 чинних  правил змагань. 
 

ДИСТАНЦІЯ, ОБЛАДНАННЯ КП, ВІДМІТКА 

  

Контрольні пункти обладнані нейлоновими призмами стандартного 

розміру та світловідбиваючим елементом , ЧІП  електронної відмітки і 

резервною компостерною відміткою, номером КП та кодом, кольоровою 
стрічкою.  

Джерела з питною водою будуть показані додатково знаком пункту 

харчування. Максимально допустима різниця за часом відміток на одному КП 

серед учасників однієї команди – 1 хвилина. За перевищення контрольного 

часу – штраф –1 бал/1 хв. (у т. ч. неповну хвилину). За перевищення КЧ на 30 

хв. і більше, команда дискваліфікується. 

Масштаб карти 1:25000. Карта складається із 4-х листів формату А-4. На 
старті додається скотч. Карти заламіновані.  Додатково надаються лінзи КП. На 

карті є заборонені місця-показані червоною штриховкою. 

 



 

СПОРЯДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

 

Обов’язкове спорядження, наявність якого буде перевірятися мандатною 

комісією:  

- ліхтарик  
- свисток,  

- мобільний телефон (один на команду, номер телефону має бути 

повідомлений організаторам під час проходження мандатної комісії), 

- аптечка (одна на команду, мінімум 50 мл перекису водню, медичний 

бинт, еластичний бинт).  

Наполегливо рекомендується закрита форма одягу (є колючі зарості 
чагарників). Обов’язкова наявність світловідбиваючих елементів на одязі чи 

спорядженні . 

 

 

 

ЗАЯВКИ: 

Попередні та іменні заявки надаються до 3 червня 2019 року через 
електронну систему он лайн заявок на сайті, 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. 
Спортсмени, які приймають участь особисто, подають до мандатної комісії 

особисті документи.  

Іменні заявки від спортсменів, які беруть участь у змаганнях в особистому 

заліку, медичні довідки завірені медичною установою або спортивним 

диспансером, паспорт або свідоцтво про народження, кваліфікаційні книжки 

спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії.    
Всі учасники повинні мати страховий поліс. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ: 

Переможці та призери змагань у відкритому класі нагороджуються 

медалями та грамотами  федерації. 

 

 
РОЗМІЩЕННЯ/ХАРЧУВАННЯ 

1. Розміщення спортивний табір ДНУ "Сосновий бір"- 50 грн./доба/за 

особу 4-6 містні номери.(без білизни) Звітні документи не надаються.  

2. У власних наметах на території табору- 40 грн./доба/ за особу.  

На базі нема питної води. Прохання запастись питною водою заздалегідь. 

3.  У власних наметах біля озера -безкоштовно. 
4. Розміщення транспорту. на території табору 40 грн /доба/ 

 Замовлення проживання за  попередньою домовленістю.т.067-598-06-32 

 Харчування самостійно. 

5. Дозволено розведення багаття біля озера. 

 

  ТРАНСПОРТ 

    Дістатися до місця старту можна на автобусі Дніпропетровськ - Вязовок 
(ходить 2 рази на день)-зупинка біля табору ДНУ «Сосновий бір» . Розклад 8-

45,13-00. (Зупинка автобуса на ул.Фрунзе ,пл.Старокодацька- попередня назва 

пл.Островського). Можна їхати маршруткою Дніпро-Павлоград до повороту на с. 

Булахівка. Далі 4 км пішки до табору (або ж, за попередньою домовленістю з 

гол. суддею,  заберемо машиною від переїзду) .Також ходить електричка 

(зупинка 132 км) -Поворот на Булахівка. Розклад уточнюйте в інтернеті.  
  З  м.Павлоград  автобусом на Кочережки (Вязовок). Або ж автобус на Дніпро 

до повороту на Булахівка. Замовлення автобусу за т.067-598-06-32. 

 



 

 

 С автостанции Левый берег, Днепр 

Режим работы: 
с 06:00 до 21:00

 

Адрес: 
Днепр, Слобожанский пр-т, д. 24 
Как добраться. Автостанция Левый берег находится в Индустриальном районе Днепра. Вблизи 
автостанции — остановка общественного транспорта «Завод Карла Либкнехта» (троллейбусы № 
3, 7, 15, 17, 20, автобусы № 88, 115 и др.) Автобус на Павлоград до поворота на Булаховка. 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ: 

Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів-представників 

(страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за проживання, 
харчування, добові, збереження заробітної плати), а також  оплата спортивних 

карт - за рахунок організацій, що відряджають. 

Витрати, що пов’язані з організацією змагань (обладнання та транспорт, 

нагородна атрибутика, відрядження суддів, канцелярські товари тощо), 

здійснюються за рахунок коштів Міністерства згідно із Єдиним (скорегованим) 

календарним планом спортивних заходів України на 2019 рік, стартових внесків 
та інших залучених позабюджетних надходжень. 

 

 

 

 

 

 
 

Вікова група  Повний внесок  для 

членів ФСОУ 

Повний внесок для не 

членів ФСОУ 

1949 р.н. та старші 60 грн  80 грн  

2003–2001 р.н., 1959–

1950 р.н.  

Люди з обмеженими 

можливостями 

80 грн 100 грн 

2000–1960 р.н.  100 грн 130 грн 

 

 

Місцевість.: 

Райони змагань : різновікові соснові посадки, пойма річки Самара, 

яружна мсцевість . Добре розвинута система просік та доріг. 

 
Відмітка.  I-Button Sport   

 

 Ссилка в інтернеті на місце старту   

 

Широта  -  48°38'13.30"   Долгота -   35°40'48.81 

 

     



 
 


