
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (етапи) 

 зі спортивного орієнтування(на лижах, ІІІ-ІV ранг), чемпіонат України серед ветеранів, 

 зі спортивного орієнтування (на лижах) 

17.02-21.02.2022 р., м. Суми 

 

БЮЛЕТЕНЬ 1 

 

Організатори: Міністерство молоді та спорту України. 

                           Федерація спортивного орієнтування України. 

               

Головний суддя: Постельняк Олег (суддя НК, Сумська)  

                               + 38 067 540 18 54, oleg.postelniak@gmail.com 

Головний секретар: Постельняк Марина (суддя НК, Сумська)  

                               + 38067 718 41 82 

Заступник головного судді по дистанціях: Литовченко Сергій (суддя І категорії , Сумська)  

                               + 38050 327 43 88 

 

Терміни та місце проведення змагань: 17.02-21.02.2022 року, м. Суми 

 

Центр змагань: СОТ «Орлятко»  (пров. Народний, буд. 22, Суми) 50.946610, 34.830730 

Учасники змагань  
До участі в чемпіонаті України (дорослі, юніори, юнаки), Кубку України (5-6 етапи) зі 

спортивного орієнтування (на лижах, ІІІ-IV ранг) допускаються спортсмени та команди АР Крим, 

областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів. 

Склад команди від території: до 12 спортсменів, 1 тренер, 1 представник. Кількість команд від 

території не обмежена. 

Групи учасників змагань: чемпіонат України серед дорослих – Ч/Ж 21Е; юніорів – Ч/Ж 20; 

юнаків – Ч/Ж 12, 14, 16, 18; Кубок України: Ч/Ж 21Е; групи для аматорів – Ч/Ж 21А 

            До участі у чемпіонат України серед ветеранів, зі спортивного орієнтування (на лижах) 

 допускаються спортсмени та команди Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і 

Севастополя, ФСТ, спортивних клубів. 

Склад команди: до 12 спортсменів, 1 тренер, 1 представник.  

Кількість команд від території, не обмежена. 

Групи: Ч/Ж 35,50,60,70  

Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних змагань зі спортивного 

орієнтування (далі – Правила).  

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті України та Кубку 

України поза конкурсом. 

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

об’єднати групу з сильнішою суміжною групою за винятком найстаршої ветеранської групи. 

Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 

юнаки – не нижче ІІІ юнацького розряду;  

юніори – не нижче ІІІ розряду; 

дорослі – не нижче ІІІ розряду. 

 

Програма змагань: 

17 лютого 2022 року, четвер 

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

18:00-20:00               Робота мандатної комісії (СОТ «Орлятко» ). 

20.00-20.30               Нарада представників команд (СОТ «Орлятко» ). 

 

 

18 лютого 2022 року, п’ятниця 

10:00-11:30               Робота мандатної комісії (арена змагань). 

13:00-15:00  Змагання у спринті  
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 19 лютого 2022 року, субота 

10:00-10:30                Відкриття змагань, церемонія нагородження (спринт, арена змагань). 

11:30-14:00  Змагання на середніх дистанціях (масстарт, групи Ч/Ж 35,50,60,70).). 

 

 

20 неділя 2022 року, неділя 

10:00-10:30                Церемонія нагородження (масстарт, арена змагань) 

11:00-13:00  Змагання на коротких дистанціях. 

14:00-14:30             Церемонія нагородження (коротка), урочисте закриття (арена змагання). 

 

21 грудня 2021 року, понеділок 

Від’їзд учасників та суддів  

 

Визначення результатів та нагородження переможців і призерів. 

 

          Загальні положення визначення результатів визначається за меншим часом проходження 

дистанції.  

          Місце команди у загальнокомандному заліку визначається за більшою сумою балів до 10-ти 

кращих особистих результатів змагань та до 5-ти кращих результатів в естафетних змаганнях. 

          Кількість балів визначається відповідно до Правил. Бали кожного спортсмена у кожній групі 

нараховуються за формулою: 100 x (2 - (Tуч./Тпер.)), де Tуч. – час проходження дистанції 

учасника/естафетної команди, Тпер. – час проходження дистанції переможцем групи. 

           Бали естафетним командам у кожній групі нараховуються з коефіцієнтом 2,0. 

           За умови рівності суми балів у декількох команд у загальному заліку перевага надається 

команді, що має більше перших місць в естафетах, потім – в індивідуальних змаганнях. 

            Спортсмени, які посіли І-ІІІ місця в особистому заліку та в естафетних змаганнях у кожній 

групі, нагороджуються медалями та дипломами Федерації відповідних ступенів.  

            Команди, які посіли І-ІІІ місця в змаганнях у загальнокомандному заліку, нагороджуються 

дипломами Федерації відповідних ступенів. 

            Обмеження: згідно Положення Міністерства молоді та спорту України. 

Заявки: 

Попередні заявки можна здійснити до 24.:00  16.02.22 на сайті заявок Федерації: 

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

Для участі у змаганні до мандатної комісії в день приїзду подаються: іменні заявки, завірені 

печаткою та підписами керівників структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, 

мм. Києва та Севастополя, спортивних клубів, директором навчального закладу та лікарем, або 

медичні довідки для участі в змаганнях, паспорти або свідоцтва про народження, страхові поліси, 

довідки з результатами експрес-тестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 на 

офіційному бланку, завірені печаткою, або сертифікат про щеплення у додатку «Дія». 

До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений строк свою участь. 

Внески  
 

Вікові групи 

Пільговий 

внесок для 

членів 

ФСО 

України, 

грн (доля 

ФСОУ 

Пільговий 

внесок для 

членів ФСО 

України, 

грн. (доля 

Організ.) 

Пільговий 

внесок для 

членів ФСО 

України, 

Разом (за три 

старти) 

Повний внесок для не 

членів ФСО України   

(за три старти) 

Ч/Ж до 2009    

р.н. 
30 120 150  150  

Ч/Ж 2008 45 195 240 480 

Ч/Ж 2007 – 

2004 р.н 
45 215 260 520 
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Ч/Ж 2003 – 

1963  

 

60 240 300 600 

Ч/Ж  1962-1953 45 195 240 480 

Ч/Ж  1952 та 

старші 
30 120 150  150  

 

Система відмітки  
На змаганнях буде застосовано електронну систему відмітки SportIdent. Учасники вносять 

номер чіпу у форму он-лайн заявки або сплачують оренду чипів додатково до сплати стартового 

внеску в розмірі 45 грн. (для груп ЧЖ12-20, 70), 60 грн. (для ЧЖ 21Е, 21А, 35, 50, 60) за всі дні 

змагань. 

 

Транспортне обслуговування: у разі необхідності можливе  замовлення автобусів за попередніми 

заявками.   

 

Розміщення :  
 

1. СОТ «Орлятко»  (пров. Народний, буд. 22, Суми) 50.946610, 34.830730  (Центр змагань). 

Номери на 2, 3, 4 та 7  місць.   Орієнтовна вартість 150-200 грн. Оплата згідно наданого рахунку 

через банк. 

 Надаються необхідні фінансові документи. 

Увага!!  Умови для самостійного приготування їжі відсутні. Є можливість замовити 3-разове 

харчування у їдальні табору. Вартість буде оголошена додатково. 

Для замовлення розміщення та харчування необхідно не пізніше ніж до 17.00 16 лютого 2022 року 

надати на адресу головного судді oleg.postelniak@gmail.com наступну інформацію: 

команда, представник(тренер), кількість осіб, дата та час  приїзду, дата та час від’їзду, вид 

транспорту (потяг, автобус, особистий транспорт), чи потрібен замовлений транспорт до місць 

проживання та до арен змагань?, чи потрібне харчування? Якщо так - кількість сніданків, обідів, 

вечерь. 

 

Самостійне розміщення в готелях м. Суми  на сайті https://www.booking.com/city/ua/sumy.uk.html 

 

 

Фінансування. 

Витрати, пов'язані з проведенням змагань проводяться за рахунок коштів, що залучені 

Федерацією. 

Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі, 

харчування, розміщення, збереження заробітної плати) - за рахунок організацій, що відряджають. 

 

 

 

Можливості для тренувань:  
З питань організації тренувань звертатися до : Постельняка Олега  + 38 067 540 18 54, 

oleg.postelniak@gmail.com 

 

 

Місця стартів, та технічна інфомація  у бюлетені №2 

 

Організатори рекомендують учасникам додатково мати при собі взуття для бігу (кросівки 

тощо).  

 

БАЖАЄМО ВДАЛИХ СТАРТІВ !!! 
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