
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ  

(ДОРОСЛІ, ЮНІОРИ, ЮНАКИ,  

 НА ОКРЕМИХ ДИСТАНЦІЯХ, ТРЕЙЛ), 

 
 

БЮЛЕТЕНЬ 4 
 

 
 

1. Організатори 
 

Керівництво проведенням змагань здійснюють: 

 Міністерство молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт) 

  Федерація спортивного орієнтування України (далі – Федерація).  

 Управління культури, молоді та спорту Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації 

  Відокремлений підрозділ ФСОУ в Дніпропетровської області  
 

2. Склад суддівської колегії: 

 

Головний суддя:   Курочкін Дмитро                               2 к    

Головний секретар:  Горєлова Галіна                                НК 

Начальник дистанції Познянський Владислав                   1 к 

Інспектор дистанції  Заєрко Валерій                              НК 

 

3. Строки і місце проведення змагань 
 

Змагання проводяться з 08 по 12 жовтня 2020 року у м.Дніпро  
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4. Програма проведення змагань 

 

08 жовтня 2020 року. Четвер. 

     09:00-20:00 Приїзд, розміщення учасників, 

     16:00-20:00 Робота мандатної комісії (Центр змагань) 

09 жовтня 2020 року. П’ятниця. 

     11:00-14:00 Модельні змагання (полігон) (Центр змагань). 

     15:00 Урочисте відкриття змагань (Центр змагань). 

10 жовтня 2020 року. Субота. 

     13:00-14:00 Модельні змагання (полігон) (Арена змагань). 

     14:00-18:00 Змагання на довгих дистанціях. 

11 жовтня 2020 року. Неділя. 

     12:00-15:00 Змагання на подовжених дистанціях. 

     14:00-17:00 Змагання на дистанціях з 3-х етапної естафети 

     16:00 Церемонія нагородження переможців (арена змагань). 

12 жовтня 2020 року. Понеділок. 

     Від’їзд учасників змагань. 

 

5. Учасники змагань 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди та спортсмени областей, 

мм. Києва і Севастополя, АР Крим, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів.  

Вікові групи в особистих змаганнях: 

чемпіонат України серед дорослих та Кубок України (етапи): Ч/Ж 21 Е;  

чемпіонат України серед юніорів та юнаків: Ч/Ж14,16,18,20;  

 Вікові групи в 3-етапних естафетах: Ч/Ж 14,16,20,21Е, МІКС21Е.  

Кількість команд від території не обмежена. Спортсмени - громадяни 

інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом. 

Комплектування команд в 3-етапних естафетах – за територіями. 

Естафетні команди, що скомплектовані зі спортсменів різних територій, 

змагаються поза конкурсом. 

Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних 

змагань зі спортивного орієнтування (далі – Правила). 

 Рівень допуску до змагань (за класифікацією): юнаки – не нижче ІІІ 

юнацького розряду; юніори – не нижче ІІІ розряду; дорослі – не нижче ІІ розряду. 

   

6. Характер заходу 

Змагання проводяться відповідно до Правил зі спортивного орієнтування ФСОУ. 

Чемпіонат України (дорослі, юніори та юнаки) – особисті та командні змагання. 

Кубок України (етапи) – особисті змагання. 
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7. Умови визначення результатів та нагородження переможців та 

призерів 
 

У змаганнях зі спортивного орієнтування (трейл) на дистанціях з точного 

орієнтування (Пре-О) за кожний правильно визначений контрольний пункт 

(КП) на дистанції учаснику нараховують один бал. Переможців та призерів 

визначають у кожній групі за більшою сумою балів на дистанції, а в разі 

однакової кількості – за меншим часом на тайм-КП (бали на тайм-КП не 

нараховуються). 

У естафеті результат кожної команди в кожній групі визначається  

за меншою сумою часу, набраною усіма учасниками команди на Темп-О  

та сумою часу штрафних секунд, нарахованих усім учасникам команди  

за кожну помилку у відповідях на частинах дистанції Пре-О та Темп-О.  

Спортсмени, які посіли 1, 2, 3 місця на окремих дистанціях змагань,  

та команди у загальнокомандному заліку нагороджуються дипломами 

Федерації відповідних ступенів.  
 

 

 

8. Строки та порядок подання заявок на участь 
 

Попередні заявки на участь у змаганнях можна здійснити не пізніше ніж 

за 2 дні до початку змагань на сайті Федерації через систему он-лайн заявок: 

http://orientsumy.com.ua/index.php . 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:  

 іменні заявки, завірені печаткою та підписами керівників 

структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, областей,  

мм.Києва і Севастополя, спортивних клубів та лікарем,  

 копія паспорту або свідоцтва про народження,  

 класифікаційні книжки,  

 страхові поліси 

 Заявка на участь в естафеті. 

До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений 

термін свою участь. 

 

9. Проживання  

Розміщення учасників у приватному секторі, в готелях та 

гуртожитках Дніпропетровської області. Більше інформації та ціновий 

діапазон за тел.0665790761 Влад. 

 

10. Транспортне обслуговування під час змагань 

http://orientsumy.com.ua/index.php
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Транспортне обслуговування під час змагань – маршрути м.Дніпро. 

 

 

11. Місцевість 

 Спортивні карти виготовлені в 2020 році, автори карт – Заєрко В.В., 

Курочкін Д. Дистанції підходять для пересування інвалідних візків. 

Місцевість: відкриті піщані дюни з рідко посадженими сосновими 

посадками. Велика кількість відкритого та напіввідкритого простору. 

Різновікові соснові посадки з вкрапленнями листяних порід. 

Масштаб карти: 1:3000. Переріз рельєфу 2.0 та 2.5м. Формат А4. 

Приклади карт 

           
 

12. Параметри дистанцій та розташування арен змагань  

 

10.10 – Модельні змагання. Поряд з ареной класичної дистанції PreO-1. 
Клас Довжина 

дистанції, метрів 
Кількість КП Масштаб карти Формат 

O,P,B 600 5 1:3000 А5 

 
10.10 – Класична дистанція (PreO-1) 
Клас Довжина 

дистанції, метрів 
Кількість КП Контрольний 

час, хвилин 
Наявність 

«Зеро» 
Тайм КП Завдань 

Open 1200 29 100 є в кінці 4 

Para 1200 29 110 є в кінці 4 

В 1000 15 70 немає в кінці 4 

 

11.10 – Класична дистанція (PreO-2) 
Клас Довжина 

дистанції, метрів 
Кількість КП Контрольний 

час, хвилин 
Наявність 

«Зеро» 
Тайм КП Завдань 

Open 1300 32 110 є в кінці 3 

Para 1300 32 130 є в кінці 3 

В 1300 18 80 немає в кінці 3 

 

 

13. Безпека та підготовка місць проведення змагань 
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Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно  

до постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025  

"Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених 

місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів" 

та від 22 липня 2020 № 641 "Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2", та за погодженням Дніпропетровської  обласної державної 

адміністрації.  

 

14. Умови фінансування 

Витрати, що пов’язані з участю і відрядженням команд і окремих 

спортсменів (оплата проїзду та добових під час переїзду учасників, 

перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця проведення змагання, 

харчування, проживання та страхування від нещасних випадків - за кошти 

організацій, що відряджають. 

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються частково за 

рахунок коштів державного фінансування та заявочних внесків. 

 

15 Заявочні внески та їх оплата 

 
Схеми розташування арен змагань та під’їздів 

 

PreO-1 
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Координаты - 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B024'59.3%22N+35%C2%B004

'16.5%22E/@48.416477,35.0699225,359m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:

0x0!7e2!8m2!3d48.4164774!4d35.0712376?hl=ru 

 

PreO-2 

 

 

 

Координаты - 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B026'16.9%22N+35%C2%B006

'47.3%22E/@48.438017,35.1109553,597m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:

0x0!7e2!8m2!3d48.4380165!4d35.1131443?hl=ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B024'59.3%22N+35%C2%B004'16.5%22E/@48.416477,35.0699225,359m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.4164774!4d35.0712376?hl=ru
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B024'59.3%22N+35%C2%B004'16.5%22E/@48.416477,35.0699225,359m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.4164774!4d35.0712376?hl=ru
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B024'59.3%22N+35%C2%B004'16.5%22E/@48.416477,35.0699225,359m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.4164774!4d35.0712376?hl=ru
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B026'16.9%22N+35%C2%B006'47.3%22E/@48.438017,35.1109553,597m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.4380165!4d35.1131443?hl=ru
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B026'16.9%22N+35%C2%B006'47.3%22E/@48.438017,35.1109553,597m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.4380165!4d35.1131443?hl=ru
https://www.google.com/maps/place/48%C2%B026'16.9%22N+35%C2%B006'47.3%22E/@48.438017,35.1109553,597m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.4380165!4d35.1131443?hl=ru

