
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник Міністра  

молоді та спорту України 

 

____________ О.М. Підгрушна 

"___"________2015 р. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведення змагань «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)» 

1. Цілі та завдання 

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) проводиться з метою: 

 широкого  залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

 подальшого розвитку спортивного орієнтування і його популяризації в 

державі; 

 підвищення рівня майстерності спортсменів; 

 відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для 

участі в міжнародних змаганнях; 

 активізації навчально-тренувальної роботи у спортивних організаціях; 

 підведення підсумків роботи в спортивних організаціях. 

2. Строки і місце проведення змагань 

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) проводиться з 27 по 31 серпня 

2015 року в м.Одеса. 

Центр змагань: Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та 

виховання.  Адреса: вул. Тіниста, 4, м. Одеса. 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом та 

Федерацією спортивного орієнтування України (далі – Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Особисто-

командного чемпіонату України серед дорослих, юніорів та юнаків, Кубка 

України (5-6 етапи), Кубка України з Темп-О (3 етап) серед дорослих зі 

спортивного орієнтування (трейл) (ІІІ-IV ранг) покладається на Департамент у 

справах молоді та спорту Одеської облдержадміністрації та на головну суддівську 
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колегію, рекомендовану Федерацією, склад якої затверджується 

Мінмолодьспортом. 

Головий суддя: Микола Антонович Місюра (суддя І категорії, м.Одеса), . 

т.067-2615991, т.099-5573110.  

Учасники змагань 

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. 

Класи та групи учасників змагань: 

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

клас О: групи Ч21Е, Ж21Е, 21Р, Ч40, Ж40, Ч20, Ж20, Ч18, Ж18; 

   клас В: групи  Ч14, Ж14, Ч16, Ж16.; 

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

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

 Форма одягу учасників змагань - відповідно до Правил спортивних змагань 

зі спортивного орієнтування (далі – Правила). 

Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті та 

Кубку України поза конкурсом. 

 

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): без обмежень. 

5. Характер заходу 

Змагання проводяться відповідно до Правил спортивних змагань зі 

спортивного орієнтування (далі – Правила).  

Особисто-командний чемпіонат України серед дорослих, юніорів та юнаків 

омандні – змагання особисто-командні; 

Кубок України (5-6 етапи)- змагання особисті; 

Кубок України з Темп-О (3 етап) – змагання особисті.  

6. Програма проведення змагань 

27 серпня. Четвер. Заїзд учасників. 

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

28 серпня.  П’ятниця. 

14:00-18:00  Мандатна комісія (Центр змагань).  

14:00-18:00  Модельні змагання (полігон, Центр змагань).  

 29 серпня. Субота. 

09:40   Урочисте відкриття змагань. 

10:00-14:00  Змагання на подовжених дистанціях ТрО 
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15:00-17:00  Змагання на середній дистанціях Темп-О. 

30 серпня. Неділя 

10:00   Змагання на скорочених дистанціях ТрО.  

14:00   Церемонія нагородження (Центр  змагань).  

31 серпня. Понеділок. Роз’їзд команд. 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови 

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". 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів 

У змаганнях зі спортивного орієнтування (трейл) – за кожний правильно 

визначений контрольний пункт (КП) на дистанції 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 переможців та призерів визначають за меншою сумою часу, 

витраченого учасником на всіх КП з урахуваннях штрафних секунд за невірно 

визначені КП. 

У командному чемпіонаті перемагає команда, яка має більшу суму очок, 

набраних до 9 кращих учасників на скороченій та подовженій дистанції та Темп-

О. Очки нараховуються згідно таблиці 8.1 для груп Ч21Е, Ж21Е, 21Р,  таблиці 8.2 

для груп Ч18, Ж18, Ч20, Ж20, та 8.3 - для груп Ч40, Ж40, Ч16, Ж16, Ч14, Ж14 

Додатка 8 чинних Правил.  

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається 

команді, яка має більше послідовно  І, ІІ і ІІІ місць на середній та подовженій 

дистанціях у групах Ч21Е та Ж21Е.  

Спортсмени та команди, які посіли 1, 2, 3 місця на змаганнях 

нагороджуються дипломами Мінмолодьспорту та Федерації спортивного 

орієнтування України відповідних ступенів.  

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення змагань «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)» здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту відповідно до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України на 2015 рік в межах затвердженого кошторису, та коштів, залучених 

Федерацією. 

Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок 

організацій, що відряджають. 
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10.  Строки та порядок подання заявок 

Попередні заявки на участь у змаганнях «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)» не пізніше 20 серпня 2015 року можна здійснити на сайті Федерації: 

http://orient.z52.ru/   

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменні заявки, що завірені печаткою та підписом керівництва структурних 

підрозділів Автономної республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, 

лікарем спортивного диспансеру, страхові поліси, копія паспорту або свідоцтва 

про народження, кваліфікаційні книжки спортсменів. 

До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в 

установлений термін свою участь.  

Питання щодо допуску до участі у змаганнях спортсменів або команд 

Донецької, Луганської областей, м. Севастополь та АР Крим вирішується 

суддівською колегією. 

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки (іменні 

та командні) надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти календарних днів 

після завершення змагань на адресу: 

Міністерство молоді та спорту України, 

департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту, кімн.410, 

вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна 

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та 

призові місця команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту  у день закінчення 

змагань (не пізніше 8:00 у вівторок) на e-mail: ishkov@sport.gov.ua 

ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ 

 

Заступник директора департаменту 

фізичної культури та неолімпійських видів спорту – 

начальник відділу пріоритетних 

неолімпійських видів спорту       Т.О.Дудко 

http://orient.z52.ru/

