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 1. ОРГАНІЗАТОРИ 
 

1. Ініціативна група. 
2. Life-n-Action. 
3. Суддівська колегія: 

Почесний президент     Конов Віктор  
Головний консультант     Мурзін Олександр 
Творчий директор    Коваленко Максим 
Головний секретар    Татаринова Валентина 
Комендант змагань                     Саламаха Андрій 
Заст. Гол. судді по дистанціям   Косіцин Дмитро 
Головний суддя                           Балабанов Павло 
 
 
2. ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 

 
БВ «Маяк», Дніпропетровська область, Новомосковский район, с.Новоселівка, вул. Лісна 10а, 
координати gps: 48.587747, 35.251395, http://tkmayak.biz/ 
 
 3. ПРОГРАММА ЗМАГАНЬ 
 
1 червня  
11:00 – 21:00 заїзд учасників змагань 
15:00 – 20:00 робота мандатної комісії 
21:30    старт нічних змагань “Neris Night Race”  
22:30   закриття фінішу  
 
2 червня  
8:00 – 12:00  робота мандатної комісії 
9:00 – 16:00  старт змагань у заданому напрямку 
15:00-19:30   презентація спонсорів і їх продукції. Майстер-класи  
18:00   закриття фінішу змагань у заданому напрямку 
19:30   відкриття змагань. Прес-конференція переможців 
20:00    святковий вечір 
 
3 червня 
9:00 – 12:30  старт змагань по вибору 
13:45   закриття фінішу змагань по вибору 
14:00   нагородження переможців на фінішній галявині, закриття змагань. 
 
 4. УЧАСНИКИ. СТАРТОВИЙ ВНЕСОК 
 
У змаганнях приймають участь одиночні та парні, жіночі, чоловічі і змішані екіпажі. Змагання 
проводяться у групах: 
- КАЙМАН (чоловічі екіпажі, сумарний вік необмежений) 
- КИТ (чоловічі екіпажі, сумарний вік не менше 90 років) 
- АКУЛА (змішані екіпажі М/Ж, сумарний вік необмежений) 
- СКАТ (змішані екіпажі, сумарний вік не менше 90 років) 
- ПІРАНЬЇ категорія імені О. Овчаренко (жіночі екіпажі, вік кожної учасниці не менш ніж 16-ть років на 
1.06.2018) 
- ВИДРА (одиночний екіпаж на байдарці) 
- ПІНГВІН (одиночний екіпаж на SUP-дошці) 
- АКВАРІУМ (відкритий клас для новачків, вік кожного учасника не менш ніж 16-ть років на 1.06.2018) 
Розмір стартового внеску: в період 01.03.-13.05.2018 420 грн для груп «Кайман», «Кит», «Акула», 
«Скат», «Піраньї», «Акваріум» і 210 грн для «Пінгвін»; 14.05-27.05.2018 600 грн/ 300 грн; і в період 
28.05- 1.06.2018 700 грн/ 350 грн відповідно. Участь у нічній гонці 100грн/екіпаж. Прокат човна – 
100грн/гонка, SUP-борда – 50 грн/гонка. Заявки приймаються тільки по електронній пошті 
vodnye@gmail.com з обов’язковою темою «заявка Архіпелаг-О 2018». Стартовий внесок є 



добровільною компенсацією затрат на організацію змагань. Способ оплати і більш детальна 
інформація на сайті змагань http://orienteering.dp.ua/archipelag-o/  
Організатори залишають за собою право зупинити реєстрацію команд після отримання заявок від 200 
екипажів. 
До участі у змаганнях допускаються учасники старші 16 років, які вміють плавати. Відповідальність за 
життя та здоров’я учасників несуть самі учасники! 
 
 5. СТАРТ/ФІНІШ 
 
Арена старт/фініш нічних змагань (1.06.2018) а також арени класичної дистанції (2.06.2018) і 
дистанції по вибору (3.06.2018) розташовані безпосередньо на березі у центрі змагань. Зони 
старта і фініша будуть огороджені дерев’яними конструкціями з рекламними банерами. 
Знаходження в зоні старту дозволяється тільки суддям змагань, учасникам, що очікують свій 
старт (згідно стартового протоколу, які слідують за останніми, що стартували), акредитованим 
фотографам. У зоні фінішу: учасники, які фінішували, судді, акредитовані фотографи. 
Обов’язково здати карти після фінішу екіпажа! Забороняється передача будь-якої інформації 
про дистанції між учасниками, що фінішували та тими, які ще не стартували. У противному 
випадку будуть дискваліфіковані всі причетні екіпажі. 
Порядок старту: згідно стартового протоколу. Команда отримує байдарку або SUP-дошку (у 
випадку використання прокатного спорядження) у транзитній зоні в районі фініша за 5 хвилин 
до свого старту, самостійно підготовлює байдарку і доставляє у стартовий коридор. Відстань 
між транзитною зоною і стартом 30-50 метрів. На лінії старта команда реєструється у судді 
старту, отримує карти і по команді судді стартує. Обов’язкова наявність байдарки на старті! 
 

Стартовий інтервал - 2 хвилини, стартовий протокол єдиний для всіх груп. У другій частині 
протоколу можливі зміни стартового часу екіпажів, що використовують прокатні човни, у 
випадку запізнення таких з дистанції. У випадку, коли човен є в наявності, а екіпаж не готовий 
стартувати – час запізнення додається до результату команди.  
Старт 2.06.2018 після 16:00 можливий тільки за рішенням організаторів. 
 
Порядок старту на нічних змаганнях по вибору “NERIS NIGHT RACE”:  
Загальний старт. Додаткова інформація у розділі “NERIS NIGHT RACE”. 
 
Порядок старту на виборі:  
Перші 10 команд у кожній групі по результатам змагань у заданому напрямку на виборі 
стартують на початку протоколу у зворотньому порядку (1-ше місце в групі стартує десятою, 
10-те – першою). Інтервал 2 хвилини.  
 
 

Порядок фінішу: Команда повинна обов’язково фінішувати у фінішний створ  і коридор, після 
чого самостійно зробити відмітку у фінішній станції. Команда рахується фінішувавшою, якщо 
на фініш (у фінішну арку) прибули: 2 члени команди з електронним чипом команди, двома 
картами і байдаркою. Команда повинна зчитати чип і зафіксувати результат не залишаючи 
зону фініша. У випадку, якщо протягом 5 хвилин після фінішу екіпаж не надав чип для фіксації 
результату - до часу команди може бути доданий штрафний час. Поважайте один одного! 
Всі учасники зобов’язані пройти через фініш, у тому числі й команди, що зійшли з дистанції.    

Забороняється знаходитись у акваторії фінішної зони (в коридорі та на підході до нього) 
учасникам, що не змагаються в даний момент. Після фіксації фініша, учасники за допомогою 
суддів повинні швидко звільнити зону фінішу від човна. 
Карти видаються після закриття старту. 
 
 6. ІНФОРМАЦІЯ 
 
Оперативна інформація - на моніторі в районі суддівської палатки на фініші, підсумкові 
протоколи – на інформаційному стенді.  Протоколи будуть опубліковані на сайті змагань  
(www.orienteering.dp.ua/archipelag-o). 
 

http://orienteering.dp.ua/archipelag-o/
http://www.orienteering.dp.ua/archipelag-o)


 7. СПОРЯДЖЕННЯ І ВІДМІТКА 
 
Відмітка здійснюється електронним чипом SportIdent.  
Деякі КП,що стоять на воді, можуть бути сховані вглиб очерету для забезпечення збереження 
від шкідливого впливу рибалок. 
Контрольні  пункти  оснащені  електронною станцією SportIdent та  призмою із пенопласту (що 
стоять на воді) і звичайною призмою у КП, що стоять на суші.  Номери  КП вказані на станції 
відмітки.  
Учасники, які з будь-якої причини не відмітили КП, що стояв у вказаній на карті точці, будуть 
дискваліфіковані. 
 
 8. РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ 
 
Проживання учасників буде організовано: 
- на БВ «Маяк» с. Новоселівка, у будиночках, номерах та наметовому містечку. 
Приготування їжі -  на плитках, мангалах і примусах.  
Вартість перебування на території 40грн люд./доб. 
Бронювання проживання у будиночках учасниками самостійно за номером адміністратора. 
Доступно 140 місць.  
- Самостійно, в районі змагань: 
БВ «Сосновий бір» http://sosnovybor.dp.ua/ 
готель «Острів River Club» http://ostrov.dp.ua/;  
Замовлення проживання напряму, через адміністраторів, контакти на сторінках організацій. 
 
Харчування: на території БВ «Маяк» будуть функціонувати два постійно діючих ресторана з 
можливістю замовити комплексне харчування заздалегідь або на місці по меню. Умови 
замовлення і меню до 1.05.2018. 
 
 9. НАГОРОДЖЕННЯ 
 
Переможці змагань «Архіпелаг-О 2018» визначаються за найменшою суммою балів за 
два види (заданий напрямок і дистанція по вибору). При рівності балів  перевагу має 
команда з кращим результатом у заданому напрямку. 
 

! Команди, які не стартували в один із днів, приймають участь поза 
конкурсом, і не впливають на суму двох днів.  

 
За 1,2,3 місця по групам екіпажі нагороджуються неймовірно цінними призами. 
Переможці груп Кайман, Кит, Скат, Акула, Піраньї, Пінгвін і Видра (крім інших призів) 
запатентованим методом сліпого жеребкування, з допомогою безвинних дітей і 
бездушних пластикових яєць, розіграють декілька неймовірно цінних призів. Наші друзі 
пообіцяли, що призовий фонд Ювілейного «Архіпелага-О» перевершить по всім 
показникам «Архіпелаги» останніх років. Серед призів: байдарка “Neris”, каяк “Колибри”, 
SUP-дошка “Rapid”і це ще далеко не все! Акваріум нагороджується цінними призами, а 
переможець цієї групи, традиційно, ще й безкоштовною участю в «Архіпелазі-О 2019» у 
відповідній  по статі та віку категорії.    
Учасники нічних змагань по вибору “NERIS NIGHT RACE” нагороджуються незабутніми 
емоціями, а переможці та призери ще й дуже приємними призами. 
 
  
 

10. ІНФОРМАЦІЯ  ПРО   ДИСТАНЦІЇ 
 

! Не дозволяється передавати інформацію про дистанції іншим 
учасникам змагань 

 
 

http://ostrov.dp.ua/


 
 
Місцевість 
Місцевість являє собою заплави площею 10 кв.км, утворені злиттям чотирьох рік, що 
являють собою складне утворення озер, проток і островів. Острови в основному 
середньої та поганої прохідності. Коригування карт суші -  зима 2017-2018. 
 
Деякі вузькі протоки можуть незначно зарости.  Глибина проток – 0,5 – 1,5 метра, озер – 
до 2,5 метрів, основних русел рік – 3-5 метрів. В основних руслах можливий рух катерів, 
моторних човнів і водних мотоциклів! Будьте уважні та обережні!  
 

! 
Заплави  займають значну за площею територію (до 25 кв.км.) 
Значні орієнтири для аварійного азимута:  
СХІД, ПІВДЕНЬ: с. Новоселівка, ПІВДЕНЬ: шосе Дніпро-Донецьк; ЗАХІД: 
дачні ділянки 1,5 км., на ПІВНОЧІ чіткого кордону району змагань немає 
до с. Піщанка та Новомосковська (2-3 км). 

 
Карти 
Карти змагань: видання і польова ревізія – січень-травень 2018 р.  
Масштаб 1:10000, перетин рельєфа 2.5м. Карти виготовлені на ультраміцному 
спецматеріалі (поліпропілен), 100% водонепроникні, нерозмокаючі, важкознищуючі, з 
бездоганною передачею кольору і читабельністю малих орієнтирів.  
 
Дистанції, порядок проходження і легенди нанесені на карти.  
 

! В картах використано позначення вузької прохідної протоки 

 
 
  
 

11. ДИСТАНЦІЇ 
 
 
1.06.18 Neris Night Race. 
Очікуваний час переможця: 30 хвилин 
Контрольний час для всіх груп: 1 година.  
 
 
2.06.18 Класична дистанція у заданому напрямку.  
Очікуваний час переможця 70 хвилин. Контрольний час 2,5 години. 
Особливості даного виду: у кожної групи на місцевості буде стояти дистанція з 
обов’язковими для взяття КП у заданому порядку. Порушення даного порядку веде до 
дискваліфікації екіпажу. У випадку, якщо команда виявила порушення порядку по ходу 
дистанції – вона може повернутися до пропущеного КП і слідувати далі по дистанції у 
правильному порядку. Приклад: заданий порядок 31-32-33-34-35. Неправильно: 31-33-
32-34-35. Правильно виправлена помилка: 31-33-32-33-34-35. Тобто навіть якщо ви вже 
брали КП раніше попереднього, то вам необхідно побувати на ньому ще раз для 
відновлення порядку проходження.  
Порядок проходження буде вказано на кожній карті разом із піктограмами легенд (точок 
постановки) КП.  
На місцевості можуть (і будуть) зустрічатися КП, які не відносяться до вашої дистанції, 
обов’язково перевіряйте номери кп!   
 



Параметри (попередньо): 
 

Группа км Кп 
Акула 5,5 14 

Кайман 6,8 15 
Кит/Скат 4,7 11 

Пиранья/Выдра 4,4 10 
Пингвин/Аквариум 3,2 9 

 
 
 
03.06.18 Класичний вибір із набором балів з лімітом часу.  
Ліміт часу: для всіх груп – 75 хвилин. 
На місцевості знаходиться певна кількість КП, що мають різну «вартість» від 1 до 6 балів. 
Учасникам необхідно набрати якнайбільшу кількість балів за відведений час. Запізнення 
на кожну 1 хвилину тягне за собою штраф в 1 бал, тобто якщо екіпаж плавав 75:01 і 
набрав 20 балів, то його результат буде рівним 19 балів.  
 
 12. ЛЕГЕНДИ 
 
Порядок проходження і легенди нанесені на карти.  
 
У позначеннях легенд на 03.06.2018 номери пунктів замінені на цифри (бали), підписані 
поруч із кружечком на карті, для полегшення визначення місця розташування пункта на 
місцевості. 
 
 
    УВАГА !  У позначенні легенд використаний нестандартний знак : 
 

- тупикова протока, заводь. 
 
 13. “Neris Night Race” 

 
1.06.2016 відбудуться нічні змагання із класичного вибору. Учасники будуть змагатися в 
двох групах - Акула (змішані екіпажі) та Кайман (чоловічі екіпажі), до змагань не 
допускаються учасники молодше 18 років, а також екіпажі, що складаються із двох 
учасників класу «Акваріум». Змагання із класичного вибору, тобто кожній команді 
потрібно буде зібрати певну кількість кп. Переможцем стає екіпаж, який зібрав необхідну 
кількість кп за найменший час. Старт загальний. В момент старту екіпажі знаходяться у 
човнах на воді, де і отримують карти. У кожної команди на старті обов’язкова наявність 
двох ламп (ліхтарів). Рекомендуеться мати з собою мобільні телефони, захищені від 
води, а також захищати від води елементи живлення ламп (акумулятори). Організатори 
залишають за собою право відмовити у допуску на старт учасникам, що знаходяться у 
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. З міркувань безпеки старт 
одиночних екіпажів заборонено. 
Заявлятися на змагання можна як у центрі змагань, так і завчасно по електронній пошті. 
Так як даний старт не входить до заліку «Архіпелаг-О 2018» екіпажі можуть бути 
сформовані довільно, згідно вимог до груп (чоловічі або змішані) з команд-учасниць 
«Архіпелага-О 2018». В зв’язку з обмеженою кількістю прокатних байдарок, перевага в 
заявці на даний вид змагань отримують учасники, які завчасно оплатили стартовий 
внесок і аренду човна (при необхідності). Прийом заявок на цей старт закривається при 
отриманні 50-ти заявок. 
 
 14. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
 



В рамках ювілейного фестивалю орієнтування «Архіпелаг-О 2018» будуть організовані 
різноманітні заходи для знайомства з класичним орієнтуванням; майстер-класи 
спортсменів-водників; творчі майстер-класи.  
Протягом змагань на території наметового містечка буде функціонувати дитячий садок, 
педагоги студії раннього розвитку "Невгамовні" знову готові приглянути за вашими дітьми 
і розважити їх! Вартість послуг смішна і приємна: міні-сад 20грн / год, аквагрим від 10 грн, 
майстеркласи від 50грн. Так що концентруйтесь на дистанції, дорогі учасники! Будуть 
запропоновані активності для дітей будь-якого віку. 
Розклад і теми майстер-класів і квестів будуть визначені на місці. 
В період змагань 2.06 з 9.00 до 18.00 і 3.06 з 9.00 до 13.45 небажано перебування у воді 
(купання та відпочинок) на пляжі з аренами Старт/Фініш з приводу наявності стартуючих і 
фінішуючих човнів. Враховуйте можливий травматизм, особливо слідкуйте за дітьми. 
Відповідальність за можливі наслідки перебування в акваторії старта і фініша  лежить на 
учасниках. 
У випадку перехрещення траекторій стартуючого і фінішуючого екіпажів перевагу має 
команда, що йде на фініш.  
У вузьких протоках, під час зустрічного руху, човни повинні триматися правого краю 
відкритої води. 
Всім учасникам будуть видані номери-біби, лідерам у групах на другий день будуть 
видані жовті біби лідерів. Номери будуть збирати після фінішу другого дня. У випадку 
втрати, навмисного псування біба чи просто небажання його здавати – необхідно 
компенсувати вартість 200грн.  
Учасники, які арендують SI-card (чип) для відмітки, у схожій ситуації повинні будуть 
компенсувати 1250грн. 
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