Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування
(рогейн, 24 години) серед дорослих, молоді, юніорів та ветеранів
24 – 26 червня 2022 р.

смт. Берегомет, Чернівецька обл.

Бюлетень
Організатори
Федерація спортивного орієнтування України, Управління молоді та спорту
Чернівецької обласної державної адміністрації,
ФОП Ліпка В.М. (за угодою-дорученням)

Склад Головної суддівської колегії
Головний суддя

Іван Тумак

м. Чернівці, НК,
+380955363552

Головний секретар

Павло Іванов

м. Чернівці, НК.,
+380632512640

Заступник головного
судді по дистанціях

Сергій Прокопчук

м. Чернівці, І кат.,
+380951102120

Контроль змагань
Інспектор
Контролер
Журі :

Олександр Савенков
Петро Петричук
Володимир Ліпка
Євгеній Цирень
Тетяна Уфімцева

м. Чернівці, ІІ кат.,
+380958903114
м. Чернівці, І кат.,
+380665632163
м.Чернівці, МК
м.Київ, І кат.
м.Черкаси, І кат.

Центр змагань
Центр змагань – літній табір “Ойкос”, який розташований в урочищі Стебник,
смт.Берегомет, Вижницького р-ну, Чернівецької обл. (GPS: 48.1448, 25.2631).

Програма змагань
24 червня 2022 П’ятниця
12:00 - 21:00 Приїзд, розміщення учасників
14:00 - 18:00 Модельні змагання (полігон)
13:00 - 19:00 Робота мандатної комісії
25 червня 2022 Субота
09:00 - Початок видачі карт
11:30 - Церемонія відкриття змагань
12:00 - Старт змагань
26 червня 2022 Неділя
12:30 - Закриття фінішу
13:30 - Нагородження переможців. Церемонія закриття змагань

Групи та учасники змагань
Вікові групи: серед дорослих Ч/Ж/МІКС; серед юніорів – Ч/Ж/МІКС-20; серед
молоді – Ч/Ж/МІКС-23; серед ветеранів Ч/Ж/МІКС-40,55,65.
Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): не нижче ІІІ розряду.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди Автономної
Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, спортивних клубів
віком не молодше 16 років. У кожній команді обов'язково повинен бути як мiнімум
один спортсмен у віці старше 18 рокiв.
Рогейн – командний вид змагань (склад команди – від 2 до 3 осіб).
Примітка:
Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом
(громадяни росії та білорусі до змагань не допускаються).

Визначення переможців
Визначення команд-переможців згідно діючих Правил спортивних змагань зі
спортивного орієнтування.

Нагородження
Спортсмени команд, які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами ФСОУ.

Заявки
Попередні іменні заявки слід подати до 20.06.2022 року на сайті заявок ФСОУ

Під час реєстрації представникам необхідно подати:
- медичну заявку на участь у змаганнях
- копії паспортів або свідоцтв про народження, класифікаційні книжки,
страхові поліси.
Примітки:
Спортсмени-громадяни інших країн беруть участь у змаганнях під особисте
зобов’язання.

Фінансування
Фінансування змагань здійснюється за рахунок заявочних внесків. Заявочні
внески :
Рік народження
Ч/Ж 2006 - 2004 р.н.
Ч/Ж 2003 - 1963 р.н.
Ч/Ж 1953 - 1962 р.н.
Ч/Ж 1952 р.н. та старші

Внесок
240
300
180
120

Оплата заявочних внесків здійснюється під час реєстрації в центрі змагань.

Система відмітки
На змаганнях буде застосовуватися система електронної відмітки та
хронометражу Sport Ident. Можлива оренда SI чипів на період змагань. Сума оренди
40 грн. (додатково до заявочного внеску). Відсутність номеру чипу у заявці означає,
що учасник погоджується на оренду чипу у організаторів. Видача та оплата оренди
чипів здійснюється під час реєстрації.
Представник команди несе матеріальну відповідальність за втрату або
пошкодження орендованого чипу у сумі 2000 грн.

Місцевість змагань та карта (схема)
Місцевість крупно та середньо пересічена, максимальна різниця висот на одному
схилі до 400 метрів (450-1000 метрів над рівнем моря).
Розвинена мережа лісових доріг, багато дрібних річок і струмків.
Рослинність переважно хвойна (ялина, смерека) і листяна (бук, граб). Вирубки та
молоді посадки ускладнені для пересування.
Ділянки з приватними індивідуальними забудовами. (Рух по приватних
володіннях заборонено).
Тваринний світ: косулі, кабани, лисиці, зайці.
На змаганнях буде використовуватися ламінована надрукована офсетним
способом спортивна схема розміром 50Х70 см., загальною площею 180 кв.км.
Кількість КП – орієнтовно 60.

Масштаб 1:25000, перетин рельєфу 10 м.
Виконавець робіт по редагуванню спортивної схеми: Павло Іванов (м. Чернівці).
Рік редагування - 2022 рік.

Заборонені райони

Можливості для тренувань
Щодо проведення тренувань на території Чернівецької області необхідно
звертатися до керівника відокремленого підрозділу ФСОУ в Чернівецькій області
Івана Тумака (тел. +380955363552, e-mail: tumak.ivan@i.ua) та на е-mail:
volodymyrlipka9@gmail.com.

Транспорт
Розклад міжміського транспорту: http://bus.com.ua/cgi-bin/tablo.pl?as=770100,
Замовлення залізничних квитків : https://uz.gov.ua/
Учасники до 20.06.2022 року мають можливість замовити послугу пасажирських
перевезень з м.Чернівці до центру змагань та зворотньо в м. Чернівці після закінчення
змагань. Замовлення на е-mail: volodymyrlipka9@gmail.com. Орієнтовна вартість 150
грн. з особи в один бік.

Розміщення
Запланований варіант розміщення:
В наметовому таборі на території літнього табору «Ойкос» (надвірний туалет,
електроенергія). Телефонний зв’язок не стабільний. Інтернет відсутній. Приготування
їжі в спеціально відведеному місці.
У час проведення змагань найбільш імовірна температура повітря вдень 9-28О і
5-16О в ночі з короткочасними дощами, менш ймовірно - дощі при температурі 5-16О
вдень і 5-10О в ночі.

Спонсори та партнери

ДО ЗУСТРІЧІ НА ЗМАГАННЯХ

