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СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ ЗМАГАНЬ 
 

 
Торгова марка «Крайна».Найкраща  питна  вода! 

Дика вода Закарпаття! 
 
 

Авторські меблі  
  https://tarasov.in.ua/ 

 
 

Студія графічного дизайну Максима Коваленко 
https://kovalen.com 

 
 
 

Швидка та якісна поліграфія «BULLA» 
https://bulla.ua/ 

 
 
 

Мукачівський 
«Спортивно-оздоровчий комплекс  ДЮСШ» 

 
 

 

 
ООО «Восток» – широкий вибір предметів для 

відпочинку, спорту та туризму, які об'єднані єдиною 
торговою маркою "Траверс".  

 https://vostok-tm-travers.all.biz/ 

https://tarasov.in.ua/
https://kovalen.com/
https://bulla.ua/


 

 

 
 
 

Широкоформатний сублімаційний друк  
на синтетичних тканинах  
https://ecoprint.sumy.ua/ 

 
 

 
 
 

IR–RUN CLUB 
 
 

 
 
 

Комплексна обласна дитячо-юнацька  
спортивна школа «Спартак» 

 
 

 

???    Поки вакантне місце….. Чекаємо на Вас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecoprint.sumy.ua/


 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 
 

Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, 

Департамент освіти і науки молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації –  

обласної військової державної адміністрації, Мукачівська районна державна 

адміністрація, Мукачівська міська рада, Федерація спортивного орієнтування 

Закарпатської області. 
 

ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ 
 

Головний суддя  Георгій Фечо (м. Ужгород), НК 

Головний секретар  Сергій Машинський (м. Полтава), НК 

Заст. гол. судді з інформації  Крістіна Ротна (м. Ужгород), ІІ кат. 

Заст. гол. судді по дистанціям   Олександр Касьянов (м. Мукачево), ІІ кат. 

 Андрій Василина (м. Ужгород), ІІ кат. 

 Роман Чепіль (м. Львів), І кат. 

Контролер  Дмитро Петрочук, (м. Луцьк), НК 
 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 
 

Центр змагань розташовано у Мукачеві, у СОК ДЮСШ вул. Духновича, 93 

(GPS:  48.447229  22.733849).  Найближчий аеропорт – м. Кошице (140км) Словаччина. 

Мукачево має пряме залізничне сполучення з Вінницею, Дніпром, Запоріжжя, Києвом, 

Львовом, Тернополем, Хмельницьким, Ковель, Кам’янець-Подільським, Одеса, Харків. 

Крім того, можна під’їхати автобусами зі АС Львів http://bus.com.ua/ або електричкою 

Львів-Стрий-Мукачево. Детальніше про розклад руху поїздів та електричок: 

http://www.uz.gov.ua/, придбання квитків: http://www.booking.uz.gov.ua/ 
 

ЧЛЕНИ ЖУРІ  
 

Василь Березовський (м. Київ) 

Тетяна Уфімцева (м. Черкаси) 

Ігор Мальчик (м. Луцьк) 
 

ПРОГРАМА  
 

30 березня 2023, Четвер 
Приїзд учасників. Робота мандатної комісії чемпіонату України. Модельні змагання 
31 березня 2023, П’ятниця 
Змагання в заданому напрямку на середніх дистанціях, Кубок України 
01 квітня 2023, Субота 
Змагання в заданому напрямку на довгих дистанціях, Кубок України 
02 квітня 2023, Неділя 
Змагання в заданому напрямку на скорочених дистанціях, Кубок України 
03 квітня 2023, Понеділок 
Роз’їзд команд 

http://bus.com.ua/
http://www.uz.gov.ua/
http://www.booking.uz.gov.ua/


 

 

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  
 

- чемпіонат України (особисто-командні): 

серед дорослих – Ч/Ж 21Е;  

серед юніорів – Ч/Ж20;  

серед юнаків – Ч/Ж12, 14, 16, 18;  

серед ветеранів – Ч/Ж 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. 

- Кубок України (особисті) – Ч/Ж21Е. 

Групи Ч/Ж21А – у рамках змагань «Закарпатська Весна – 2023». 

Склад команди: 16 спортсменів, 2 тренера (представника). Кількість команд від 

території не обмежена. 
 

У разі отримання менше ніж 5-х індивідуальних заявок у вікову групу, організатори 

мають право об’єднати групу з сильнішою суміжною групою за винятком найстаршої 

ветеранської групи. Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): юнаки – не нижче ІІІ 

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

Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 

Місце спортсмена визначається за меншим часом проходження дистанції. 

Місце команди в загальнокомандному заліку Всеукраїнських змагань серед вихованців 

ДЮСШ та позашкільних закладів визначається за більшою сумою балів до 12 кращих 

особистих результатів у кожному виді змагань серед команд ДЮСШ та команд 

позашкільних закладів окремо. Бали кожного спортсмена у кожній віковій групі 

нараховуються за формулою:   100 x (2 - (Tуч./Тпер.)), 

де  Tуч. – час проходження дистанції учасника/естафетної команди,  

Тпер. – час проходження дистанції переможцем групи. 

Спортсмени, які посіли 1-3 місця в чемпіонаті України (дорослі, юніори, юнаки, 

ветерани) нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. 

Команди, які посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку Всеукраїнських змагань 

серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів нагороджуються дипломами та 

кубками відповідних ступенів. 
 

ХРОНОМЕТРАЖ ТА ВІДМІТКА 
 

На змаганнях буде застосована електронна система хронометражу та відмітки 

SportIdent з можливістю використання чипів SI Air+.  Учасники, які мають SI-чипи, мають 

вказати їх номери при подачі попередньої заявки. Учасники, які не вказали номер SI-

чипу, сплачують його оренду додатково до заявочного внеску в розмірі: 50 грн. за всі 

дні змагань (діти до 18 років та пенсіонери), 80 грн. (дорослі) за звичайний та 100 грн за 

SI Air+. У разі втрати чипу спортсмен повинен відшкодувати 1500 грн та 3000 грн 

відповідно. 

 
 



 

 

 

МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТИ  

 

Довга, середня – гірська та яруго-балкова місцевість. 

Ліс листяних порід, з розвиненою мережею доріг та 

стежок, доброї та середньої прохідності, місцями 

зустрічається ожина. Ґрунт місцями глинястий. 

Небезпечні місця – круті схили.  

Масштаб карти на середніх дистанції 1:10 000,  

на довгій - 1:15 000, для дитячих груп – 1:10 000. 

Перетин рельєфу – 5 м. 

 

Скорочена (спринт) – паркова зона та забудова 1980-

90 р.р. міста Мукачево з добре розвиненою мережею 

доріг та стежок, великою кількістю штучних та 

рослинних об’єктів, добра прохідність.  

Масштаб карти для всіх груп - 1:4 000.  

Перетин рельєфу – 2,5 м. 

 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЗМАГАННЯХ 
 

До змагань допускаються спортсмени та команди, які підтвердили у встановлений 

термін свою участь у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях надаються 

до 20:00  23 березня 2023 р. через «ONLINE заявки на участь у змаганнях» на сайті 

заявок ФСОУ https://events.orienteering.org.ua/index.php 

Внески за 3 дні змагань : 
 

 

 

Учасники груп 

Пільговий внесок з особи 
(члени ФСОУ) 

Повний внесок з особи 

за день за змагання за день за змагання 

Ч/Ж 21Е 150 450 250 750 

Ч/Ж 21А, 35-55 120 360 200 600 

Ч/Ж 18, 20 100 300 150 450 

Ч/Ж 14,16 80 240 150 450 

Ч/Ж 12 60 180 60 180 

Ч/Ж 60-75 100 300 150 450 

Ч/Ж 80+ - - - - 

http://orient.z52.ru/


 

 

Якщо спортсмен протягом змагань планує виступати в різних вікових групах на різних 

дистанціях, просимо залишити про це повідомлення в коментарях на сайті заявок 

ФСОУ. З цих спортсменів додатково стягується сервісний внесок 50 грн. 

Річні членські внески до ФСОУ, що дають право на пільговий внесок для участі у 

змаганнях, сплачуються у територіальних відокремлених підрозділах ФСОУ. 
 

ОПЛАТА ЗАЯВОЧНОГО ВНЕСКУ 
 

Оплату заявочного внеску необхідно проводити до 20:00 год. 23.03.2023 р., поповнивши 

картковий рахунок ПАТ ПриватБанк № 4149 4390 1200 9704 (Фечо Георгій Юрійович). 

Для клієнтів ПриватБанку поповнення на цей рахунок проводиться без комісії банку. 

У призначенні платежу ОБОВ’ЯЗКОВО вказувати «Благодійні (заявочні, цільові 

тощо) внески ЧУ». Після здійснення платежу, необхідно надіслати повідомлення (e-

mail або SMS/Viber/WhatsApp) на контактну адресу fsouzhgorod@gmail.com (див. розділ 

«Контакти»); або надіслати файл Excel від команди з розшифруванням платежу з 

прізвищами та групами. 

Приклад повідомлення: АР Крим, Ж-35, Селезньова Віра, 450+80+150 оренда чипа та 

транспорту до арени змагань 19.03.2023.  

Просимо звернути увагу на наступне: 

1. Комісія за перерахунок коштів не повинна входити в суму заявочного внеску. 

2. Відповідно до ФМР ФСОУ, річний та вступний членські внески сплачуються в 

територіальних відокремлених підрозділах ФСОУ. Організатори змагань не приймають 

оплату цих внесків.  

3. Оплата заявочних внесків під час мандатної комісії проводитись не буде (виключення 

лише для іноземних спортсменів).  

4. У разі відмови від участі у змаганнях, Представник команди несе повну фінансову 

відповідальність за подану попередню іменну заявку (компенсаційний внесок № 1, № 2 

ФМР, 2023, ФСО України). 
 

ТРАНСПОРТ ДО АРЕН ЗМАГАНЬ 
 

До арен змагань середньої та скороченої дистанції, можна дістатися пішки або 

використовуючи громадський транспорт (DoZor City) м. Мукачева. Схема руху автобусів 

автостанції   http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=210200 

Відстань від Центру змагань СОК ДЮСШ  (48.447229  22.733849) до арен змагань: 

- 31.03 середня – 5,3 км від центру змагань. Пішки, власний транспорт або замовний 

автобус (приблизна вартість – 50 грн в обидві сторони). 

- 01.04 довга – 15 км від центру змагань. Власний транспорт, рейсовий або 

замовний автобус (приблизна вартість 100 грн в обидві сторони). 

- 02.04 скорочена (спринт) – 1,4 км від міської Ратуші, центру міста. 
 

ХАРЧУВАННЯ 
 

Харчуванням учасники забезпечують себе самостійно виходячи з умов проживання. 

mailto:fsouzhgorod@gmail.com
http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=210200


 

 

ЗАКРИТІ РАЙОНИ 
 

Райони, що позначені на схемі рожевим кольором, заборонені для відвідування 

спортсменами, представниками, тренерами та іншими особами, які можуть впливати на 

результат спортсменів. 

Виключення складає міська місцевість (включаючи центральний парк Перемоги), яка 

відкрита для відвідування в будь-який час крім днів проведення змагань у цих районах. 

Учасникам змагань дозволено проживати в будь-якому районі міста. Однак, заборонено 

проводити тренування з будь-якою картою, тестування бігом будь-яких ділянок міської 

місцевості, які позначені на схемі рожевим кольором. Учасники, які проживають у 

районах змагань повинні залишити ці райони за годину до початку змагань та 

повертатись додому після закінчення змагань. 
 

 
 

МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ ДО ЗМАГАНЬ 
 

З приводу тренувань до чемпіонату України, просимо звертатися до представників ВП 

ГО ФСОУ у Закарпатській області. 
 

РОЗМІЩЕННЯ УЧАСНИКІВ 
 

Бронювання місця проживання можливо за допомогою рекомендованих 

інтернетресурсів: 

Готель Латориця  вул. Духновича, 93, тел : ( 03131) 23-206, 23-444, 23-201 

https://stejka.com/ukr/zakarpatskaja/muka4evo/oteli/latorica/ 

Готель Інтурист вул. Духновича, 93, +38 (067) 32 31 803, +38 (066) 51 98 503 

https://sanatorii-zakarpattia.com/ua/inturist/ 

https://stejka.com/ukr/zakarpatskaja/muka4evo/oteli/latorica/
tel:+380673231803
tel:+380665198503
https://sanatorii-zakarpattia.com/ua/inturist/


 

 

https://planetofhotels.com/ukraina/mukachevo/doba-hostel-66-mest 

https://www.olx.ua 

https://list.in.ua/ 

https://www.booking.com/ 

https://ukrmandry.com.ua/index.php?id=402 

https://hotels24.ua/uk/Hostels-Mukachevo/ 

https://house24.com.ua/uk/mukachevo/hostely/ 

https://nochi.com.ua/hotels/ukraine/mukacheve-36727 

https://hotels24.ua/uk/Mukachevo/Hostel-Vokzal 

 

КОНТАКТИ 
 

Георгій Фечо +380995550420 (Київстар)  

E-mail: fsouzhgorod@gmail.com 

Слідкуйте за нашими новинами у Фейсбук  

https://www.facebook.com/events/566353358876824 

 

 

https://www.olx.ua/?fbclid=IwAR31BNWbjtUdWyGWXz2EUwHRbb7-9WD_8XyzMdfvvPybTVZ1Ohibk5q2JWc
https://list.in.ua/?fbclid=IwAR31BNWbjtUdWyGWXz2EUwHRbb7-9WD_8XyzMdfvvPybTVZ1Ohibk5q2JWc
https://www.booking.com/?fbclid=IwAR2L31CS3ogPIvU_8Sr_Ox3w_tu7VYc-Pm4gX36ssVu4dHBMED3ANiwvCIE
https://ukrmandry.com.ua/index.php?id=402&fbclid=IwAR1xHECTiQ8g6qqMaqNj48hWZe5QiXjIdgEc79lTp2MWAj6cUE5alNuRFA8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhotels24.ua%2Fuk%2FHostels-Mukachevo%2F%3Ffbclid%3DIwAR3FVCsUwYt0jr5JELyMOjwbNzDpUmFtDIC_TLLLdagx7VlstReWWVjuNQU&h=AT1PDYbxSagokYzy-EqaBYzMRLwdYDlS5iVGCXzyg5emZUgf-IQxTNM4BOX3yiH-oBy5UeUf4bNNXH0kSMAP65Wggi5JcshXjzS7rYEXkPVgyneOHTPE0X0NztAfx6bAAjkR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0lH08K70mDApKuCQaveEawhgJ93SqCrLrJffXRB57zGE5SD6OJrQ9G_G4Kc1XLS7V5pQAYdSKWeL_YrnMCkOHeGMAkUjwuXYTc6LATdF2Etqt1qOdmdURg8Ql22G0g3y7Y0yfjbjagqA
https://house24.com.ua/uk/mukachevo/hostely/?fbclid=IwAR24aovRC9SvYjbtmR4xeFTLryu4agPbbedmjEgsx0xcr0xiMtly13_PuEI
https://nochi.com.ua/hotels/ukraine/mukacheve-36727?fbclid=IwAR1oLHQhsV1Kpager9iKlyaSpI5irRFFYhybuRHoAwnqZJJu2aVWcHoyqrI
https://hotels24.ua/uk/Mukachevo/Hostel-Vokzal?fbclid=IwAR2-uQgTJ-vtBIKNwN7uyGaJ9-kVaXwfN6SfEY5j32XDUnm2Grv7lPEKJzc
mailto:fsouzhgorod@gmail.com
https://www.facebook.com/events/566353358876824

