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 Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки),  

Кубок України (етапи) (трейл, ІІІ-IV ранг) 

 

СКЛАД ГСК 

 

Головний суддя Тетяна Черниш (м. Київ), 2 кат. +38066 6787487 

Головний секретар Марина Наровлянська (м. Київ), 1 кат. 

Заст. головного судді 

по дистанціям 

Олександр Єфіменко (м. Київ), 2 кат. 

Заст. головного судді (старт) Євген Черниш (м. Київ), 1 кат. 

Заст. головного судді 

(орг. питання) 

Віталій Гавриленко (м. Київ), 1 кат. +38098 8488750 

Контролер змагань Василь Бортник (Київська обл.), Нац. кат. 

 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 

Задля забезпечення безпеки учасників заходу, адреса центру змагань буде повідомлена 

особисто кожному представнику команди. Звертатись до головного судді. 
                 
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

16 листопада 2022 року. Середа. 

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

15:00-19:00 Робота мандатної комісії (центр змагань). 

14:00-16:00 Модельні змагання. 

19.00-20.00 Нарада представників команд (центр змагань).  

17 листопада 2022 року. Четвер. 

13:00-17:00 Змагання в 3-етапних естафетах.  

(можливий перенос естафети на 19.11.2022, суботу). 

Для забезпечення безпеки учасників змагань церемонії відкриття та закриття 

змагань не відбудеться. 

18 листопада 2022 року. П’ятниця. 

10:00-11:00 Робота мандатної комісії (арена змагань). 

11:00-17:00 Змагання на дистанції ТемпО. 

19 листопада 2022 року. Субота. 

10:00-15:00 Змагання на дистанції ПреО (середня).  

16:00 Нагородження (арена змагань). 

20 листопада 2022 року. Неділя.  

11:00-14:30 Змагання на дистанції ПреО (спринт). 

15:00 Нагородження (арена змагань). 

21 листопада 2022 року. Понеділок. 

10:00 Від’їзд учасників змагань. 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Склад команди:  

чемпіонат України (дорослі) - до 12 спортсменів, 2 тренери, 1 представник;  

чемпіонат України (юніори, юнаки) - до 12 спортсменів, 2 тренери,1 представник.  

Вікові групи учасників змагань: 

1. Чемпіонат України на середній та короткій дистанціях з точного орієнтування (Пре-О), 

дистанції Темп-О:  



дорослі – Ч/Ж 21Е (клас О); 

юніори – Ч/Ж 20 (клас О); 

юнаки – Ч/Ж 18 (клас О), Ч/Ж 16, 14 (клас В); 

2. Чемпіонат України з 3-етапних естафет: 

          Ч/Ж/МІКС 21Е, 20 (клас О); Ч/Ж 16, 14 (клас В); 

3. Кубок України (етапи):  Ч/Ж 21Е (клас О). 

 

ЗАЯВКИ 

Попередні заявки на участь у змаганнях приймаються до 23:59 13 листопада 

2022 р. через “ONLINE заявки на участь у змаганнях” на сайті заявок ФСОУ: 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3146. При заявці потрібно вказувати види 

змагань: 1Е-3-х етапна естафета, 2-ТемпО, 3-середня ПреО, 4- коротка ПреО.  

Іменні заявки на естафету подаються до 23:59 15 листопада 2022р. на e-mail 

marinanarov@gmail.com. 

 

    ЗАЯВОЧНИЙ ВНЕСОК НА УЧАСТЬ У ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ: 

 

Вікова група 
 Внесок для членів ФСОУ, 

за 1 вид змагань 

Внесок для не членів ФСОУ, 
за 1 вид змагань 

Ч/Ж до 2009 р.н. 40 40 

Ч/Ж 2008 – 2004 р.н. 60 90 

Ч/Ж 2003 – 1963 р.н. 80 120 

Ч/Ж 1962 - 1953, люди з 
обмеженими можливостями 

60 90 

Ч/Ж 1952 та старше  40 60 

Паралімпійський клас (члени 

ФСОУ) 
40 - 

 
*Компенсаційні внески за несвоєчасне подання заявок або зміни в них – згідно з 

Фінансово-майновим регламентом ФСО України.  
 

МІСЦЕВІСТЬ І КАРТИ  

ТемпО- парк М.Рильського (ст. метро Голосіївська); 

Естафета та ПреО (середня)- парк Нивки (ст. метро Берестейська); 

ПреО (спринт)- парк Вічної Слави (ст. метро Арсенальна). 

Ці райони заборонені для відвідування учасниками змагань. 

Всі дистанції адаптовані під проїзд на інвалідних візках, але із за перепаду висоти може 

знадобитись допомога ескорта. 

 

Інша інформація у бюлетені №2                
 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ  

 

У бюлетені №2 

 

ВІДМІТКА 

На всіх дистанціях, крім ТемпО, застосовується відмітка компостером в картці учасника. 

Рекомендовано мати на дистанції свій компостер для резервної відмітки. 

https://events.orienteering.org.ua/index.php?event=3146


На станціях ТемпО і Тайм-КП учасникам будуть пропонуватись засоби відповіді-вголос, 

або торканням визначеної літери на картці з латинськими літерами (A,B,C,D,E,F,Z) на 

ТемпО та (A,B,C,D,E,F) на Тайм-КП. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

У змаганнях зі спортивного орієнтування (трейл) – за кожний правильно 

визначений контрольний пункт (КП) на дистанції з точного орієнтування 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 Темп-О – за меншою сумою часу, витраченого учасником на всіх КП з 

урахуваннях штрафних секунд за невірно визначені КП. 

Результат в естафеті визначається за меншою сумою часу на ТемпО, витраченого 

учасником на всіх КП з урахуваннях штрафних секунд за невірно визначені КП, та 

штрафного часу за невірно визначені КП на дистанції ПреО. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ  

За 1-3 місце у групі, у кожному виді програми, учасники нагороджуються дипломами. 

За 1-3 місце в О, В класах на дистанціях ТемпО, ПреО (середня), ПреО (спринт) 

учасники нагороджуються дипломами та медалями. 
 

ПРОЇЗД 

          До всіх місць змагань можна дістатись міським громадським транспортом. 

 

РОЗМІЩЕННЯ 

Учасники розміщуються самостійно у готелях, апартаментах, хостелах м. Києва. 

Пропонуємо скористатися зручним ONLINE сервісом: booking.com. 

 

 

 

 

 
  


