
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Міністра 
молоді та спорту України
Матвій БІДНИЙ

Регламент
проведення чемпіонату України (дорослі, молодь), 
Кубку України (етап) зі спортивного орієнтування 

(рогейн, 24 години, ІІІ-IV ранг)

1. Мета та завдання

Чемпіонат України (дорослі, молодь), Кубок України (етап) зі спортивного 
орієнтування (рогейн, 24 години, ІІІ-IV ранг) (далі – змагання) проводяться 
з метою: 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі;
активізації навчально-тренувальної роботи спортивних організацій;
підвищення рівня майстерності спортсменів;
відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної 

команди України для участі в міжнародних змаганнях;
підведення підсумків роботи спортивних організацій;
залучення широких верств населення до занять фізичною культурою 

та спортом.

2. Строки і місце проведення змагань

Змагання проводяться з 24 по 27 червня 2022 року в смт. Берегомет 
(Вижницький район, Чернівецька область), центр змагань – КЗ ДЮСШ 
"Авангард", м. Чернівці, вул. Івана Франка, 25. 

3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво проведенням змагань здійснюється Міністерством молоді та 
спорту України (далі – Мінмолодьспорт) та Федерацією спортивного 
орієнтування України (далі – Федерація).

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань  
покладається на управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової 
адміністрації та суддівську колегію, рекомендовану Федерацією, склад якої 
затверджується Мінмолодьспортом.

Головний суддя змагань та відповідальна особа за дотримання учасниками 
умов безпеки під час проведення змагань: Тумак Іван Дмитрович (суддя 
національної категорії, м. Чернівці); тел.: +380955363552, tumak.ivan@i.ua).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
mailto:tumak.ivan@i.ua
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4. Учасники змагань

До участі в змаганнях допускаються збірні команди та спортсмени 
областей, АР Крим, мм. Києва і Севастополя, міст, територіальних громад, 
ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів віком не молодше 16 років.

Рогейн - командний вид змагань (склад команди – від 2 до 3 осіб).
Склад команди території: до 6 команд, 2 тренера, 1 представник.
МІКС – змішана за статтю команда відповідної вікової категорії, до складу 

якої входять щонайменше одна жінка і один чоловік.
У кожній команді обов’язково повинен бути як мінімум один спортсмен 

старше 18 років.
Групи учасників змагань (не молодше 16 років, вікові категорії 

визначаються за датою народження на день змагання):
1. чемпіонат України:
молодь: чоловіки/жінки до 23 років (Ч/Ж/МІКС 23);
дорослі: чоловіки/жінки від 16 років та старші (Ч/Ж/МІКС);
2. Кубок України: Ч/Ж/МІКС-О (відкритий клас).
Кількість команд від території не обмежена.
Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань 

зі спортивного орієнтування (далі – Правила).
Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь поза конкурсом 

(громадяни росії та білорусії до змагань не допускаються).
Рівень допуску (за класифікацією):
молодь – не нижче ІІІ розряду;
дорослі – не нижче ІІ розряду.

5. Характер заходу

Змагання особисто-командні, проводяться відповідно до Правил. 

6. Програма проведення змагань

24 червня 2022 року. П’ятниця.
12:00-21:00 Приїзд, розміщення учасників (Центр).
14:00-18:00           Модельні змагання (полігон).
13:00-19:00           Робота мандатної комісії (Центр).

25 червня  2022 року. Субота.
09:00            Початок видачи карт (арена змагань).

          11:30                     Відкриття змагання (арена змагань).
12:00                     Старт на дистанції з рогейну 24 години.

26 червня  2022 року. Неділя.
12:00              Фініш.
12:30             Закриття фінішу.
13:30                     Церемонія нагородження та закриття (арена змагань).

27 червня. Понеділок. - Від’їзд учасників та суддів.
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7. Безпека та підготовка місць проведення змагань

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно
до постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025
"Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених
місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів"
та від 09 грудня 2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2" (https://ips.ligazakon.net/document/KP201236?an=1),                          
з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан 
та за згодою управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової 
адміністрації https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/upravlinnya-molodi-
ta-sportu. 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

Місце команди в кожній віковій групі визначається за більшою кількістю 
балів, а в разі їх рівної кількості - за меншим часом проходження дистанції. 

Місце команди території в загальнокомандному заліку визначається 
за більшою сумою балів до 4-х кращих результатів команд у всіх групах.

Кількість балів визначається відповідно до Правил (бали призначаються 
за кожний відвіданий контрольний пункт).

Результат команди в Кубку України сезону 2022 визначається 
за більшою сумою балів двох кращих результатів на всіх етапах. 

Команди, які посіли І-ІІІ місця в чемпіонаті України в кожній групі 
нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів. 

Команди, які посіли І-ІІІ місця в загальнокомандному заліку чемпіонату 
України нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати на організацію та проведення змагань (харчування суддів, папір, 
канцтовари) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, 
передбачених Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2022 рік, 
у межах затвердженого кошторису, інші витрати – за рахунок позабюджетних 
коштів, залучених Федерацією.

За кошти організацій, що відряджають здійснюються витрати з участі 
спортсменів та тренерів у змаганні: оплата проїзду та добових під час
переїзду учасників, перевезення спортивної техніки та інвентарю до місця
проведення змагання, харчування та проживання.
  

https://ips.ligazakon.net/document/KP201236?an=1
https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/upravlinnya-molodi-ta-sportu
https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/upravlinnya-molodi-ta-sportu
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10. Строки та порядок подання заявок на участь

Попередні заявки на участь у змаганнях можна здійснити не пізніше ніж 
за 5 днів до початку змагання на сайті Федерації через систему он-лайн заявок: 
http://orientsumy.com.ua/index.php .

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються:
іменні заявки, завірені печаткою та підписами керівників структурних
підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя 
та лікарем, або медичні довідки для участі в змаганнях, паспорти, страхові 
поліси. До змагань допускаються учасники, які підтвердили в установлений 
строк свою участь.

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки
(іменні та командні) надаються Федерацією до Мінмолодьспорту протягом
5-ти календарних днів після завершення змагання на адресу: Міністерство
молоді та спорту України, департамент фізичної культури та неолімпійських
видів спорту, кім. 410, вул. Еспланадна, 42, 01601 м. Київ, Україна.

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів 
та призові місця команд-учасниць надається Федерацією
до Мінмолодьспорту в день закінчення змагань (не пізніше 8:00 27.06.2022)
на е-mail: correspond@msms.gov.ua та vitaliy_petrov@ua.fm .

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

Заступник директора департаменту
фізичної культури та неолімпійських видів 
спорту – начальник відділу пріоритетних
неолімпійських видів спорту Оксана АНАСТАСЬЄВА

ПОГОДЖЕНО
Президент Федерації спортивного
орієнтування України

_______________ Дмитро ПЕТРОЧУК
"___"_______ 2022 р.

http://orientsumy.com.ua/index.php

