
ОСОБИСТО-КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ  

СЕРЕД ДОРОСЛИХ, ЮНІОРІВ ТА ЮНАКІВ, 

 

КУБОК УКРАЇНИ (5-6 ЕТАПИ), 

 

КУБОК УКРАЇНИ З ТЕМП-О (3 ЕТАП) СЕРЕД 
ДОРОСЛИХ  

 

ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ (ТРЕЙЛ) (ІІІ-IV РАНГ). 

ВІДКРИТИЙ КУБОК ОДЕСИ З ТРО. 

 

1. ОРГАНІЗАТОРИ: 

Міністерство молоді та спорту України 

Департамент у справах молоді та спорту Одеської облдержадміністрації  

Федерація спортивного орієнтування України 

Одеська Федерація спортивного орієнтування 

2. СКЛАД ГСК 

Головний суддя Микола Місюра (м. Одеса, І кат.), т.067-2615991, т.099-
5573110   misura_nik@mail.ru 

Головний секретар Людмила Стоян (м. Одеса, нац. категорія.),  т.095-8431655 
stoyan.lyudmila@gmail.com 

Заст. ГС з орг.питань Михайло Тесленко (м. Одеса, І кат.) т.050-4903636 
teslenko_mik@mail.ru  

Нач. дистанцій  Віталій Кириченко (м. Южне, І кат.) т.097-1897007 
kirik_yuzhny@ukr.net  

Інспектор   Сергій Стоян (м. Одеса, нац. категорія.), т.095-4224215 
stoyan_sergey@mail.ru  

Веб-сторінка  http://odessaorient.ru/ 
 

3. ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 

Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання.  
Адреса: вул. Тіниста, 4, м.Одеса. 
 
 
 



4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

27 серпня. Четвер.  
14:00-18:00  Заїзд команд (Центр змагань).  

  

28 серпня.  П’ятниця. 
14:00-18:00  Мандатна комісія (Центр змагань).  
16:00-19:00  Модельні змагання (школа-полігон, Жевахова гора).  

(по запиту представників команд до 17-00 27.08.2015, 
та при наявності не менше 20 бажаючих) 

 

 29 серпня. Субота. 
09:00-10:40  Мандатна комісія (Продовження).  
10:40   Урочисте відкриття змагань. 
11:00-14:00  Змагання на подовжених дистанціях ТрО 
15:00-17:00  Змагання на середніх дистанціях Темп-О. 
 

30 серпня. Неділя 
10:00   Змагання на скорочених дистанціях ТрО.  
14:00   Церемонія нагородження (Арена  змагань).  

 

31 серпня. Понеділок. Роз’їзд команд. 

5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно Положення про всеукраїнські змагання зі 
спортивного орієнтування. 

Змагання особисто-командні. 

До участі у змаганнях допускаються збірні команди та спортсмени 
областей, міст Києва і Севастополя, АР Крим, ФСТ, ДЮСШ, спортивних клубів.  

Склад команди: до 12 учасників, до 3 тренерів. Кількість команд та 
учасників від території не обмежена. 

Змагання Кубок Одеси особисті. Залік по 2 класах – «Open» та «B» за 
сумою 3 стартів. В змаганнях приймають участь всі учасники ЧУ та спортсмени, 
що приймають участь лише в Кубку Одеси (не потрібно заявочних документів, 
та зменшений стартовий внесок). 

Після проходження мандатної комісії змінити групу, клас та участь в ЧУ 
або лише в КУ буде неможливо. 

6. КЛАСИ ТА ГРУПИ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 

Особисто-командний чемпіонат України серед дорослих, юніорів та 
юнаків: 

• дорослі: клас О – групи: Ч21Е, Ж21Е, 21Р, Ч40, Ж40; 

• юніори: клас О – групи: Ч20, Ж20; 

• юнаки: клас О – групи: Ч18, Ж18; 
клас В – групи: Ч16, Ж16, Ч14, Ж14. 

 
Кубок України: клас О – групи Ч21Е, Ж21Е, 21Р; 



 

Кубок України з Темп-О: клас О – групи Ч21Е, Ж21Е, 21Р; 

 
Кубок Одеси:  класи О та В. 

 
Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних 

змагань зі спортивного орієнтування (далі – Правила). 

В з’вязку з тим, що всі змагання будуть проходити на відкритій 
місцевості бажано мати головні убори та сонцезахисні окуляри. Сховатись 
від сонця буде не можливо. 

Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті 
та Кубку України поза конкурсом. Кубок Одеси – змагання відкриті. 

7. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

В особистому заліку результат учасника у групі визначається за більшою 
сумою балів. 

У змаганнях зі спортивного орієнтування (трейл) – за кожний правильно 
визначений контрольний пункт (КП) 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 
урахуванням штрафних секунд за невірно визначені КП. 

У командному заліку перемагає команда, яка має більшу суму очок, 
набраних до 9 кращих учасників у кожному виді програми.  

Бали нараховуються згідно таблиць Додатка 8 чинних Правил: 

• для груп Ч21Е, Ж21Е, 21Р    згідно таблиці 8.1;  

• для груп Ч18, Ж18, Ч20, Ж20    згідно таблиці 8.2 ; 

• для груп Ч14, Ж14, Ч16, Ж16, Ч40, Ж40  згідно таблиці 8.3. 

Для фіксації часу на дистанції буде використана система електронної 
відмітки – SportTime. Можливе використання особистих електронних карток SI-
9, SI-8, ST-50 (потрібно вказати в заявці). Оренда електронних карток 
організаторів – 5грн. за день змагань. 

8. ЗАЯВКИ 

Попередні іменні заявки на участь у змаганнях мають досягнути 
організаторів змагань не пізніше 19-00 27 серпня 2015р.  Попередні заявки 
надсилаються на адресу он-лайн заявок -  

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=854.   

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 10:40 29.08.2015 р.  



Всі учасники повинні мати страховий поліс.  

* Увага! Заявочні внески можуть бути зменшені в разі отримання 
додаткового фінансування. Детальніше в Бюлетені 2.  

** Компенсаційні внески: за несвоєчасне подання заявок або зміни в них – 
згідно з Фінансово-майновим регламентом ФСО України.  

9. ФІНАНСУВАННЯ  

Витрати пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, 
добові в дорозі, харчування, розміщення, збереження заробітної плати) – за 
рахунок організацій, що відряджають. Фінансування проведення змагань 
здійснюється за рахунок коштів Міністерства молоді та спорту України, 
заявочних внесків і коштів, залучених організаторами змагань. 

10. ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ ЗА ТРИ ВИДИ ЗМАГАНЬ: 

Заявочний внесок для учасників, що приймають участь лише в Кубку 
Одеси – 50грн за 3 старта (або 20грн. за старт в разі участі не у всіх стартах). 
Для сімей (3 і більше осіб) знижка 50%. 

Вікова група 

Пільговий. 
заявочний 
внесок для 
членів ФСОУ 
(доля ФСОУ) 

за 3 
змагання 

Пільговий. 
внесок для 
членів ФСОУ 

(доля 
Організатора) 

за 3 
змагання 

Повний 
пільговий 
внесок для 
членів ФСОУ 

за 3 
змагання 

Повний 
внесок для 
не членів 
ФСОУ 
за 3 

змагання 

2002 р.н. та молод. 18 грн. 42 грн. 60 грн. 78 грн. 

2001 р.н. 
1945 р.н. та старші 

24 грн. 66 грн. 90 грн. 114 грн. 

Чолов. 2000-1997 
р.н., 1955-1946 р.н.  
Жінки 2000-1997 
р.н., 1960-1946 р.н. 

30 грн. 80 грн. 110 грн. 140 грн. 

Чолов.1996-1956 
р.н. 
Жінки 1996-1961 
р.н. 

42 грн. 98 грн. 140 грн. 182грн. 

Паралімпійський 
клас 

0 грн. 60 грн. 60 грн. - 

Сім’я з 3 і більше 
осіб 

один максимальний внесок за всіх за кожний день 
змагань  

 

 



11. РОЗМІЩЕННЯ 

Розміщення пропонується: 

• в Центрі Змагань – «Обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти 
та виховання». Адреса: вул. Тіниста, 4. Номери 4-х, 6-ти, 8-ми місні, всього 
50 місць. Вартість 60 грн. з особи за добу. Є можливість приготування їжі, 
туалет і душ у коридорі. 
Замовлення за тел. (099)-557-31-10, (067)-261-59-91 – Микола 
Антонович Місюра;  

• в спортзалі школи на підлозі, є мати. Адреса: вул. Ільфа і Петрова, 31а. 
Є душ, туалет та можливість приготування їжі. Вартість 35грн.з особи за 
добу. 
Замовлення за тел. (050)-490-36-36, (097)-904-34-14 – Михайло 
Сергійович Тесленко; 

• у власних наметах на березі моря, на скалодромі. Є душ, туалет, 
електроенергія, можливість приготування їжі. Територія охороняється. 
Вартість 50 грн. з особи за добу. Замовлення за тел.(067)-102-52-46. 

 
Можливе самостійне розміщення в готелях, турбазах та пансіонатах міста, а 
також в орендованих квартирах. 

12. ТРАНСПОРТ 

Від залізничного вокзалу до центру змагань можна дістатись 
тролейбусом №7, або маршрутними таксі №№ 115, 129, 198, 185, 242. Їхати 
до зупинки «Площадь 10-го Апреля»,  далі за схемою.  

Транспорт на арени змагань дивіться в інформації по дням змагань. 

 

Від автостанції «Привоз» треба перейти до залізничного вокзалу  

Електронна мапа Одеси - 

https://2gis.ua/odessa/center/30.538754%2C46.466052/zoom/11 



13. МІСЦЕВІСТЬ та КАРТИ 

Перший день змагань 29 серпня. Субота. с. Красносілка, лиман 

Куяльник 
Подовжена дистанція ТрО + Темп-О. 

Центр змагань знаходиться на відстані 4 км північно-західніше села 
Красносілка, на березі Куяльницького лиману.  

Дістатись туди можна громадським транспортом з міста: маршрутки 
№146, 232; до зупинки вул. Заболотного. Потім пересісти на автобус №59 чи 
на заказаний автобус. Від кінцевої зупинки автобуса №59 йти пішки 4 км.  

Планується замовлений автобус (вартість до 10 грн.) від перехрестя 
вул. Заболотного / Добровольського, який довезе до повороту на грунтову 
дорогу, далі пішки 600м. Відправлення автобусу о 9-00. Назад орієнтовно о 
16-00. Довідки про замовлений автобус - Михайло Тесленко т.050-4903636. 

На особистому транспорті від вул. Заболотного, далі на об’їзну дорогу, 
після заправки УкрНафта повернути праворуч на с. Красносілка і по схемі 
10км. 

Рекомендується одягати головний убір, дуже гаряче сонце! 

У районі розміщення 
учасників немає дерев, 
беріть тенти і навіси для 
створення тіні.Координати 
для GPS 46.651194, 
30.744999 

Карта: Масштаб 
1:4000, перетин рельєфу 
2,5 м. Автор: Іванов П. 2015 
р. Знаки спринтерські 
ISSOM2007. 

Місцевість яружно-
балкового типу з 
мікрорельєфом штучного 
походження. Перепад 
висоти на схилі до 30 м. 
Масив розташований на 
березі Куяльницького 
лиману. Рослинність – від 
окремих кущів і дерев до 

заростей з переважно важкою прохідністю, висока трава, є місця зарослі 
очеретом. Дорожня мережа розвинена слабо. Місцевість відкрита на 95%. 
Рух по дорозі переважно вниз та по рівному. Дозволяється рухатись лише по 
дорогах позначених на карті коричневим кольором, якщо вони не перекриті. 

Буде застосована електронна фіксація часу на дистанції з допомогою 
електронної відмітки SportTime. Можливе використання електронних карток 
SportIdent SI-8, SI-9 та SportTime ST-50. Буде застосована система 
престарту. Престарт за 5хв. до часу старту. Відстань 300м. 



Параметри дистанцій: 

Клас О – 26КП,     0,85км,      контрольний час – 104хв. 

Клас Р – 26КП,     0,85км,      контрольний час – 120хв. 

Клас В – інформація буде на старті змагань. 

Графік змагань – о 10-55 престарт першого учасника. Після 
проходження основної дистанції буде можливість деякий час відпочити на 
березі лиману в тіні дерев. Потім підйом крутим схилом (25м набору) на 
верхнє плато, де буде послідовно Тайм-КП (2 задачі на одній станції, 
відповіді Z немає), та Темп-О (5 станцій по 4 задачі, можлива відповідь Z). 
Після останньої станції учасники повертаються на місце старту (відстань 
350м). Після ТаймКП учасники здають суддям картку учасника та ЧИП.  

Посередині дистанції, в зоні відпочинку після основної дистанції, перед 
ТаймКП та в районі старту планується питна вода.  

Увага: на арені змагань була степова пожежа, яка в районі старту, 
де будуть розміщуватись учасники, та на частині карти знищила 
майже всю траву та деякі дерева. Так що розміщуватись будемо на 
попелищі. Подбайте про підстилку для своїх речей, інакше вони 

будуть всі чорні. 

Вода та шлям (грязь) Куяльницького лиману мають лікувальні 
властивості. Солоність води досягає 75%. Якщо хтось схоче 
купатися, майте на увазі, – сіль застигає прямо на шкірі, майте 
достатній запас прісної води для миття. 

 



Другий день змагань 30 серпня. Неділя.  

с. Нерубайське, лиман Хаджибей 

Скорочена дистанція ТрО. 

 

Центр змагань знаходиться на відстані 1 км від кінцевої зупинки 
маршрутки №87. 

Дістатися можна громадським транспортом: 

- Маршрутка №87 (АС Привоз - кінцева зуп. c. Орлівка. В дорозі ~ 60 
хв.), далі за схемою 1 км. 

Особистим автотранспортом: від окружної дороги (світлофор на вході в 
санаторій Хаджибей) поворот на Нерубайське біля лиману. Далі по основній 
дорозі уздовж лиману через центр с. Нерубайське 8 км за схемою. У районі 
розміщення учасників немає дерев, беріть тенти і навіси для створення тіні. 

 Рекомендується одягати головний убір, дуже гаряче сонце! 

Буде можливість купатися на пляжі в Хаджибеївському лимані (вода в 
лимані майже прісна). 

Координати для GPS: 

  46.57702, 30.62670 

 

 

 

Карта: Масштаб 1:3333, перетин рельєфу 5 м. Автор: Іванов П. 2014 р. 
Знаки змішані (з частковим корегуванням в спринтерські ISSOM2007). 



Місцевість являє собою зсувній схил, насичений окремими каменями 
від 0,7 м до понад 3 м, кам'яними розсипами і кам'яними виходами. Є 
штучний рельєф (окремі полички, мікробугорки, промоїни, мікроями). 
Рослинність – в основному окремі дерева та кущі з прохідністю від 20 до 
90%, висока трава. Дорожня мережа розвинена слабо. Місцевість відкрита на 
95%.  

Рух по дорозі переважно вниз та по рівному. Дозволяється рухатись 
лише по дорогах позначених на карті коричневим кольором, якщо вони не 
перекриті. 

Буде застосована електронна фіксація часу на дистанції з допомогою 
електронної відмітки SportTime. Можливе використання електронних карток 
SportIdent SI-8, SI-9 та SportTime ST-50.  

Параметри дистанцій: 

Клас О – 22КП,     0,52км,      контрольний час – 82хв. 

Клас Р – 22КП,     0,52км,      контрольний час – 90хв. 

Клас В – інформація буде на старті змагань. 

Графік змагань – о 10-00 старт першого учасника. Після проходження 
основної дистанції ТаймКП (1 станція 2 завдання).  

Після ТаймКП учасники здають суддям картку учасника та ЧИП. Перед 
ТаймКП немає дерев. Очікування в черзі на ТаймКП на сонці.  

Після ТаймКП спуск на берег лиману – очікування фінішу всіх учасників 
в карантині. Буде можливість купатися. Можна буде передати речі в карантин 
через суддів. Паралімпійці, за бажанням, можуть повернутись на місце 
старту зразу після ТаймКП.  

Посередині дистанції, в зоні очікування перед ТаймКП, в районі 
карантину та в районі старту планується питна вода. 

По закінченню карантину представникам команд видаються солюшини і 
учасники можуть піднятись по дистанції в район старту, де зможуть получити 
роздруківку часу на дистанції. Після утвердження результатів змагань судді 
підписують грамоти і орієнтовно о 14-00 буде проведено нагородження 
переможців та призерів змагань.  

 

Переможці та призери в Кубку Одеси по класах «OPEN» та «В» 
нагороджуються грамотами та медалями.  

Переможці та призери в Чемпіонаті України по класах «OPEN», «Р» та 
«В» на подовженій та середній дистанціях ТрО нагороджуються дипломами 
та медалями. Переможці та призери в Чемпіонаті України по Темп-О 
нагороджуються дипломами та медалями. Переможці та призери в 
Чемпіонаті України по групах нагороджуються дипломами. 



 

 


