
 
УКРАЇНА 

Департамент освіти і  науки  Одеської обласної державної адміністрації  
 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ ТА ВИХОВАННЯ 

вул.Тіниста, 4, м.Одеса, 65009,   тел./факс (0482) 68-49-18; тел. (048)    784-41-52,  e-mail: turkrai@i.ua  

 

 

ВИТЯГ з НАКАЗУ 

12 березня 2014                     м.Одеса                                     № 25-ОД 

 

Про організацію та проведення ІІ (обласного)  

етапу Чемпіонату України зі спортивного  

орієнтування серед вихованців  

позашкільних навчальних закладів 

 

На виконання Комплексної програми „Освіта Одещини” на                       

2011-2014 роки (рішення обласної ради від 18.02.2011 №77–VІ),  плану роботи 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

на 2014 рік, наказу Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту України від 

27.05.2013 № 591 «Про затвердження Положення про Чемпіонат України зі 

спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних 

закладів», з метою формування здорового способу життя та  пропаганди 

спортивного орієнтування серед дітей, підвищення рівня туристської, 

спортивної  майстерності учасників  Чемпіонату та безпеки проведення 

туристських подорожей  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відділу спортивного туризму і орієнтування (Проданов Д.К.) 

підготувати та провести ІІ (обласний) етап Чемпіонату України зі спортивного 

орієнтування  серед вихованців позашкільних навчальних закладів  в  м.Одеса   

23-24 березня 2014 року. 

2. Затвердити склад Головної та суддівських колегій обласного етапу 

Чемпіонату (додаток1). 

3. Безпосередню підготовку та проведення змагань покласти на Головну 

суддівську колегію змагань. 

4. Відповідальність за життя та здоров’я учасників на період змагань 

покласти на керівників команд, представників районів, міст області. 

 

 

 



ИНФОРМАЦІЙНИЙ  БЮЛЕТЕНЬ 

Центр змагань 

Парк ім. Т.Г.Шевченко Центр змагань та арени старту та фінішу 

розташовані біля пам’ятника Александру ІІ. 

 

 

Програма:  

9
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-10
00

  Мандатна комісія 

10
01

   Старт першого учасника 

Групи: 

Змагання в заданому напрямку проводяться по групах 

М12,  Ж12 2002 р.н. и молодші  

М14,  Ж14 2000 р.н. и молодші 

М16,  Ж16 1998 р.н. и молодші 

М18,  Ж18 1996 р.н. и молодші 

М21,  Ж21 1975 – 1997 р.н. + вільне комплектування 

МВ, ЖВ 1974 р.н. та старші 
 



Визначення результатів 

Особисті результати учасників визначаються згідно Правил змагань зі 

спортивного орієнтування.  

Особливості змагань 

В змаганнях планується використання електронної відмітки Sport Time.  

Можливе використання особистих чипів SportIdent - SI-8, SI-9 та чипів Sport 

Time – ST-50. Для учасників груп MW12, MW14, MW16, MW18, що не мають 

чипів – оренда без оплати, для інших груп – оренда 5 грн. 

Всі контрольні пункти обладнані електронними станціями для відмітки 

чипом та двоколірними призмами. КП можуть бути закріплені на найближчому 

дереві, але не далі одного метра від місця, описаного легендою. На кожному КП 

буде підсипка різнокольоровими папірцями.  

Кожен учасник обов’язково повинен пройти через фініш.  

Стартовий внесок: 

Для підготовки карт, прокату спорядження учасники сплачують стартовий 

внесок в розмірі: 

 групи MW12, MW14, MW16, MW18 10 грн. 

 всі інші групи     15 грн.  

Параметри дистанцій: 

 

Група 
Довжина, 

км 

Кількість 

КП 
 Група 

Довжина, 

км 

Кількість 

КП 

M12 2.06 10  W12 1.8 10 

M14 3.03 13  W14 2.52 12 

M16 3.33 16  W16 3.22 14 

M18 3.94 16  W18 3.17 16 

M21 3.94 16  W21 3.17 16 

MB 3.33 16  WB 3.22 14 

 


