
 

Особистий чемпіонат України, Кубок України (7-8 етапи, фінал),  

Кубок України з ТемпО (4 етап, фінал) серед дорослих зі 

спортивного орієнтування (трейл) (ІІІ ранг). 

 Особистий чемпіонат України серед юніорів та юнаків зі 

спортивного орієнтування (трейл) (ІV ранг). 

 (трейл, ІV ранг) 
2.10.2014 – 6.10.2014 

 

Бюлетень 2 

1. ОРГАНІЗАТОРИ: 

Міністерство молоді та спорту України 

Департамент у справах молоді та спорту Одеської облдержадміністрації 

Федерація спортивного орієнтування України 
Федерація спортивного орієнтування Одеської області 

2. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ: 

 Головний суддя                                          Микола Місюра  (м. Одеса), 1 кат;   

 Головний секретар                                     Людмила Стоян (м. Одеса), НК;    

 Заступник гол. судді з дистанцій              Кириченко Віталій (м. Одеса), 1 кат;    

 Заступник гол. судді з орг. питань           Георгій Герт  (м. Одеса), 1 кат;     

 Інспектор дистанцій                                   Сергій Стоян (м. Одеса), НК.    

3. ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 

Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання.  

Адреса: вул. Тіниста, 4, м. Одеса. 

 

4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

2 жовтня Четвер  14:00-20:00 Заїзд учасників.  

3 жовтня П’ятниця  10:00– 14:00 Мандатна комісія (В центрі не буде. Тільки на арені з 14 до 15). 

14:00-15:00  Мандатна комісія (Арена змагань з ТемпО). 

15:00 Старт змагань з ТемпО 

16:00 Старт на модельних змаганнях. Скорочена дистанція 

для паралімпійського класу. 

4 жовтня Субота 9:30 Відкриття змагань. Нагородження за перший день.  

10:00 Старт змагань на довгій дистанції з Тр-О 

5 жовтня Неділя  12:30   Старт змагань на скороченій дистанції з Тр-О. 

Місцевість важко прохідна для інвалідних візків. 

Паралімпійці можуть брати участь по бажанню. 

15:30 Церемонія нагородження переможців, закриття змагань. 

6 жовтня Понеділок  Роз’їзд команд 

* Увага: Одночасно з ЧУ по ТрО будуть проходити змагання з спортивного орієнтування 

бігом - Кубок ОДЕССЫ 2014. Кубок памяти друзей "Южная осень". Програма змагань 

побудована так, що бажаючі зможуть взяти участь і в ЧУ ТрО і в змаганнях СОБ. Так старт 1 

дня змагань (4.10.2014) в 14-00 не далеко від арени змагань з ТрО. А старт змагань 2 дня 

(5.10.2014)  в 9-30 на тій же арені змагань.  

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди АР Крим, областей, мм. 

Києва і Севастополя, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів.  

Склад команди території: до 12 учасників, 2 тренера, 1 представник. 

Учасники: згідно п. 3.2. Положення.  

 

http://odessacup.wix.com/2014


ГРУПИ:  
Чемпіонат України:   Ч/Ж 21Е; 21В, 21Р. 

Кубок України:   Ч/Ж 21Е, 21Р. 

Кубок України з ТемпО:  Ч/Ж 21Е, 21Р. 

Чемпіонат України серед юніорів та юнаків: Ч/Ж 20; 18, 16, 14 
Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях поза конкурсом. 

Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення, в багатоборстві за сумою, 

набраних учасником на двох дистанціях. 

Всі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних товариств, 

відомств, територій, консолідованого заліку, нарахування заохочувальних очок, тощо, 

вирішуються тільки на початку змагань на підставі заявок на участь у змаганнях, списків збірних 

команд України та рішень Комісії Мінмолодьспорту щодо здійснення переводу спортсменів. 

 

6. ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ 

Для відвідування заборонені карти Жевахова гора, с.Нерубайське, парк Ленінського Комсомолу. 

7. КАРТИ та ДИСТАНЦІЇ 

Перший день 

Місцевість змагань з ТемпО та модельних змагань з ТрО 03.10.14 представляє собою 

міський парк з розвинутою системою доріжок. Місцевість повністю доступна для всіх 

паралімпійців, включаючи учасників на візках. 

Карта виконана в спринтерських знаках 

Масштаб 1:2500, перетин висот 1,5м.  

Автор карти Стоян С.П. 2010р., корегування 2014. 

Другий день 

Місцевість змагань з ТрО на довгій дистанції 04.10.14 представляє собою верхнє 

плато Жевахової гори. Місцевість з розвинутою сіткою доріг та тропок, майже повністю 

відкрита, бугриста з кам’яними та глиняними обривами. Місцевість повністю доступна для 

всіх паралімпійців при сонячній погоді. Якщо йтиме дощ, пересування спортсменів на 

колясках може бути проблематичним.   

Карта виконана в спринтерських знаках. 

Масштаб 1:2500, перетин висот 2,5м.  
Автор карти Кір’янов В.Г. 2011р., корегування Стоян С.П. 2014р. 

Третій день 

Місцевість змагань з ТрО на скороченій дистанції 05.10.14 представляє собою схил 

Хаджибейського лиману з дуже посіченим рельєфом, великою кількістю каміння та старим 
кар’єром. Місцевість важко доступна для паралімпійців та майже недоступна для 

спортсменів на візках (є перетин невисоких бугрів без стежок).  

Карта виконана в спринтерських знаках. 

Масштаб 1:4000, перетин висот 5м.  

Автор карти Іванов П. 2014р. 
 

Карти надруковані на кольоровому струменевому принтері на фотобумазі, при 

необхідності герметизовані в файли. Легенди вдруковані в карти. Планування дистанцій не 

суперечить вимогам до планування дистанцій Чемпіонатів Світу. 
 

Зразки карт: 

         
03.10.2014   04.10.2014   05.10.2014 



8. ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ  

8.1 Змагання з  ТемпО. 

Кількість баз      – 6.  

Кількість завдань на кожній базі   – 4.  
Контрольний час на 4 відповіді  – 120 сек.  

Кількість флагів на кожній базі   – 6 (A,B,C,D,E,F та Zerro).  

Начальник дистанції – Стоян С. Інспектор – Стоян Л. 
 

8.2 Змагання з ТрО. Модельні змагання. Скорочена дистанція для Р-класу. 

Кількість КП       – 14.  

Довжина дистанції      – 0,94км.  

Контрольний час      – 70хв. (1год.10хв). 

Паралімпійці стартують першими. Формат карти – А4.  

Начальник дистанції – Стоян С. Інспектор – Стоян Л. 
 

8.3 Змагання з ТрО. Довга дистанція. 

 Кількість КП Довж. дистанції Контрольний час 

Open 26 1,4км 120хв. (2год) 

P-клас 26 1,4км 130хв. (2год.10хв) 

B класс 18 1,4км 99хв. (1год.39хв) 

Тайм КП після фінішу. 2 завдання з однією відсічкою часу. Контрольний час на 2 відповіді на 
тайм-КП – 60сек. Кількість флагів – 6 (A,B,C,D,E,F). Формат карти дистанції – А4.  

Начальник дистанції – Стоян С. Інспектор – Кириченко В. 
 

8.4 Змагання з ТрО. Скорочена дистанція. 

 Кількість КП Довж. дистанції Контрольний час 

Open 18 0,7км 75хв. (1год.15хв) 

P-клас 18 0,7км 85хв. (1год.25хв) 

B класс 16 0,7км 69хв. (1год.09хв) 

Тайм КП після фінішу. 2 завдання з однією відсічкою часу. Контрольний час на 2 відповіді на 

тайм-КП – 60сек. Кількість флагів – 6 (A,B,C,D,E,F). Формат карты дистанції– А5.  

Начальник дистанції – Кириченко В. Інспектор – Стоян С. 

 

9. РОЗТАШУВАННЯ  

Розташування пропонується в центі змагань - Обласний гуманітарний центр 

позашкільної освіти та виховання. Адреса: вул. Тіниста, 4., м. Одеса. Є можливість 

приготування їжі. 

Можливе самостійне розміщення в готелях, турбазах та пансіонатах міста, а також на 

орендних квартирах. 

За всіма питаннями з приводу розміщення телефонуйте головному судді змагань 

Місюрі М.А. т.067-2615991, т.099-5573110 

 

10. ТРАНСПОРТ 

Від залізничного вокзалу до центру змагань можна дістатись тролейбусом №7, або 

маршрутними таксі №№ 115, 129, 198, 207, 242. Їхати до зупинки «Площадь 10-го Апреля»,  

далі за схемою в додатку.  

Від автостанції «Привоз» треба перейти до залізничного вокзалу  

Бажаючі можуть скачати інтерактивну схему м. Одеса - http://odessa.2gis.ru/ . 

До арени змагань 03.10.14 з темп-О можливо дістатись маршрутним автобусом №168. 
Їхати від зупинки «пл.10 Апреля» до зупинки «вул. Василия Стуса» або вона ж 

«Малиновский суд». Далі по центральній алеї до пам’ятника Леніну.  

До арени змагань 04.10.14 та 05.10.14 краще добиратись замовленим транспортом. 

Замовлення транспорту через головного суддю Місюру М.А. т.067-2615991, т.099-5573110 

http://odessa.2gis.ru/


 

11. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

За кожний правильно визначений знак КП учаснику нараховують один бал (за 
виключенням тайм-КП). На тайм-КП в разі правильної відповіді фіксується чистий час, 

затрачений на відповідь. В разі невірної відповіді – додається 60сек. за кожну невірну 

відповідь. Переможців та призерів змагань визначають у кожному класі за більшою 

кількістю балів, а в разі однакового результату перемагає той, хто витратив менше часу на 

тайм-КП (з урахуванням штрафу). 

За перевищення контрольного часу нараховується штраф (1бал за кожні не повні 5хв., 

тобто перевищення від 1сек до 5хв – 1бал., від 5хв.1сек до 10хв. – 2бала…). Відсічка часу на 

дистанції буде проходити за допомогою електронної відмітки SportTime. Чіпи в аренду 

видаються безкоштовно. 

У Темп-О – за меншим витраченим на всiх КП часом з урахуванням штрафних секунд 
за невiрну вiдповiдь на КП. Штраф за невірну відповідь 30сек.  

12. НАГОРОДЖЕННЯ  

Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами, а при наявності спонсорів 

– медалями та пам’ятними призами. 

12. ЗАЯВКИ 

Попередні заявки на участь у змаганнях мають досягнути організаторів змагань не 
пізніше 14 днів до початку змагань (18 вересня), а попередні іменні заявки - не пізніше 7 

днів до початку змагань (25 вересня). Попередні заявки надсилаються на адресу он-лайн 

заявок http://orient.z52.ru/index.php?event=715.  Іменні заявки, що затверджені керівником 

структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту обласної державної 

адміністрації та завірені медичною установою або спортивним диспансером, паспорти або 

свідоцтва про народження, кваліфікаційні книжки спортсменів подаються безпосередньо до 

мандатної комісії до 15:00 3.10.2014 р.  

ВСІ  УЧАСНИКИ  ПОВИННІ  МАТИ   СТРАХОВИЙ  ПОЛІС.  

* Увага! Заявочні внески можуть бути зменшені в разі отримання додаткового фінансування.  
** Компенсаційні внески за несвоєчасне подання заявок або зміни в них – згідно з 

Фінансово-майновим регламентом ФСО України.  

13. ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ ЗА ЧОТИРИ ВИДИ ЗМАГАНЬ: 

Вікова група 

Пільговий. 

заявочний внесок 

для членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 

за три дні змагань 

Пільговий. внесок 

для членів ФСОУ 

(доля Організатора) 

за три дні змагань 

Повний пільговий 

внесок для членів 

ФСОУ 

за три дні змагань 

Повний внесок 

для не членів 

ФСОУ 

за три дні 

змагань 

2001 р.н. та молод. 18 грн. 42 грн. 60 грн. 60 грн. 

2000 р.н. 

1944 р.н. та старші 
24 грн. 46 грн. 70 грн. 94 грн. 

Чолов.1999-1996 р.н., 

1954-1945 р.н.  
Жінки 1999-1996 р.н., 

1959-1945 р.н. 

30 грн. 70 грн. 100 грн. 130 грн. 

Чолов.1995-1955 р.н. 

Жінки 1995-1960 р.н. 
42 грн. 88 грн. 130 грн. 172 грн. 

Паралімпійський клас - 50 грн. 50 грн. - 

Сім’я з 3 і більше осіб один максимальний внесок за всіх за кожний день змагань  

 

14. ФІНАНСУВАННЯ  

Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в дорозі, 
харчування, розміщення, збереження заробітної плати), – за рахунок організацій, що відряджають. 

http://orient.z52.ru/index.php?event=715


Фінансування проведення змагань здійснюється за рахунок коштів Міністерства молоді та спорту 

України, заявочних внесків і коштів, залучених організаторами змагань. 

15. КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ  

Головний суддя змагань  – Микола Антонович Місюра, т.067-2615991, т.099-5573110 

Головний секретар  – Людмила Володимирівна Стоян, т.095-8431655,  

e-mail: stoyan.lyudmila@gmail.com  

Інспектор дистанцій  – Сергій Петрович Стоян, т.095-4224215,  

    e-mail: stoyan_sergey@mail.ru  

16.СХЕМИ ЦЕНТРУ ТА АРЕНИ ЗМАГАНЬ: 

Центр та арена змагань 3.10.2014 

 

 
 

Арена змагань 4.10.2014. Coordinates:  46°32'55"N 30°43'21"E 

 

 
 

mailto:stoyan.lyudmila@gmail.com
mailto:stoyan_sergey@mail.ru


Арена соревнований 05.10.2014: 

Центр соревнований находится на северной окраине села  Нерубайское.  
Добраться можно общественным транспортом: 
- маршрутка №87 (АС Привоз – конечная ост. с. Орловка. В дороге ~60 мин.), далее по 

схеме - 800 м. до финиша Кубка Одессы(беговое), 2км 300м до старта ТрО.  
 
Личным автотранспортом: от окружной дороги (светофор м входе в санаторий Хаджибей) 

поворот на Нерубайское возле лимана. Далее по основной дороге вдоль лимана через 
центр с. Нерубайское 5 км по схеме. 

В районе парковки-финиша часто сильный ветер, берите не продуваемые куртки и 
тёплые вещи. 

 
Координаты: 46°34'35.9"N 30°37'39.6"E 
Схема в картах Google 
Онлайн карта Одессы со всем общественным транспортом 

 

 
 

 

https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B034'35.9%22N+30%C2%B037'39.6%22E/@46.576646,30.62768,140m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zKfvQpGbtBIM.kDp-dSxMrBCA
http://2gis.ua/odessa/center/30.666511%2C46.539521/zoom/16

