
Термін проведення: 19 – 21 серпня 2016 р. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ  

Одеська федерація спортивного орієнтування 

  

СОСТАВ ГСК 

Директор змагань  Микола Місюра (099) 557 31 10

     misura_nik@mail.ru 

Головний суддя  Михайло Тесленко (050) 490 36 36 

     teslmik@gmail.com 

Головний секретар  Сергій Стоян (095) 422 42 15 

     stoyan_sergey@mail.ru 

Заст. гол. судді по дистанціях Трімбой Ігор (067) 723 00 70 

     trimboy@mail.ru 

Заст. гол. судді орг. питань Герт Георгій (050) 775 77 46 

  

Сайт змагань http://odessacup.wix.com/2016 
 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ: 

Відкритий чемпіонат Одеської 

області зі спортивного орієнтування 

Відкриті змагання зі спортивного 

орієнтування «КУБОК ОДЕСИ 2016» 

КУБОК ПАМ’ЯТІ ДРУЗІВ 

 

БЮЛЕТЕНЬ №2 

19 серпня 

(п’ятниця) 

до1200 Заїзд та розміщення учасників 

1300-1430 Мандатна комісія (арена змагань 1-го дня) 

1500 Старт змагань на спринтерській дистанції 

20 серпня 

(субота) 

930-1015 Продовження мандатної комісії (арена змагань 2-го 

дня) 

1100 Старт змагань на середній дистанції 

21 серпня 

(неділя) 

900 Старт змагань на спринтерській дистанції 

1200 Нагородження переможців та призерів, закриття 

змагань. 

до 2100 Роз’їзд учасників змагань 
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УЧАСНИКИ 

У змаганнях приймають участь всі бажаючі віком від 8 років та 

доросліше, команди шкільних, позашкільних навчальних закладів, середніх 

та вищих навчальних закладів, клубів Одеси, Одеської області, інших 

регіонів та клубів інших країн.  

 

Змагання у заданому напрямку, проводяться у вікових групах: 

 

OPEN     (всі бажаючі, новачки) 

CHILD    (всі бажаючі, новачки діти до 10 років, в супроводі батьків) 

Ч12, Ж12    (2004 р.н. та молодші); 

Ч14, Ж14     (2002 – 2003 р.н.); 

Ч16, Ж16     (2000 – 2001 р.н.); 

Ч18, Ж18    (1998 – 1999 р.н.); 

Ч21А, Ж21А (вільне комплектування, спрощені дистанції); 

Ч21Е, Ж21Е (вільне комплектування, складні дистанції); 

Ч35, Ж35    (1981 – 1972 р.н.); 

Ч45, Ж45      (1971 – 1962 р.н.); 

Ч55, Ж55    (1961 – 1952 р.н.); 

Ч65, Ж65    (1951 р.н. та старші). 

  

 При малій кількості учасників у групі (менше 4-х спортсменів) ГСК 

залишає за собою право об’єднання суміжних груп, за виключенням 

старшої та молодшої вікових груп. 

  

ЗАЯВКИ 

Для реєстрації на змагання відкрито онлайн-заявку 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120. При виникненні проблем 

з онлайн-заявкою, можна зареєструватися на e-mail: mail@odessaorient.ru 

або за телефоном:  050-490-36-36. Прийом заявок відкрито до 14 серпня 

2016 р. 

  

ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати на організацію та проведення змагань – за рахунок 

організаторів, заявочних та благодійних внесків.  

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1120
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Заявка на Кубок Одессы
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Заявка на Кубок Одессы
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Заявка на Кубок Одессы
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Заявка на Кубок Одессы
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Заявка на Кубок Одессы


Заявочні внески (зверніть увагу, розмір внеску залежить від терміну його сплати): 

 

 

 

 

 

 
 

 Для сімей (3 і більше осіб) знижка 10%. 

Стартовий внесок можна сплатити до 17.08.2016, поповнивши картковий 

рахунок (тільки стартовий внесок, аренда ЧИПів оплачується при 

проходженні мандатної комісії!):   

ПАТ Приватбанк № 5168 7572 6304 1693; Тесленко Михайло Сергійович. 

Зробити це можна одним з наступних способів: 

1. У відділеннях Приватбанку через касу або термінал 

самообслуговування (тільки Приватбанку). Зверніть увагу, термінал 

самообслуговування бере комісію за операцію 2 грн. 

2. У системі Приват24 (для власників карт Приватбанку). 

Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на номер 

телефону +38-(097)-904-34-14 або електронною поштою на адресу 

mail@odessaorient.ru, в якому зазначити: прізвище та ім`я учасника, група, 

сума оплати та дата поповнення рахунку і додатково час оплати! 

Приклад повідомлення: Іванов Іван,Ч21Е, 140 грн., 25.07.2016, 16:30.  

Квитанцію про оплату прохання зберігати для пред’явлення при 

проходженні мандатної комісії. 

Також стартовий внесок можна передати при нагоді організаторам 

змагань за попередньою домовленістю. 
 

Витрати, пов’язані з відрядженням керівників та спортсменів (проїзд, 

добові, харчування, проживання та інше) несуть відряджуючі організації чи 

самі спортсмени.  

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ 

На змаганнях буде використовуватися електронна відмітка SportTime. 

Можливе використання особистих ЧИПів SportIdent SI-8, SI-9 та карток p-

card та ЧИПів SportTime ST-50. ЧИПи SI-5, SI-6, SI10, SI11 працювати не 

будуть!  

Учасників, що не мають особистих ЧИПів, можуть взяти їх в оренду: 

• для груп CHILD, ЧЖ12, ЧЖ14, ЧЖ16, ЧЖ55, ЧЖ65 – 5 грн./день 

• для інших груп – 10 грн./день 

 

Вікові групи 
Оплата до 07 серпня 

(включно) 
Оплата до 17 серпня 

(включно) 
Оплата після 17 

серпня 

ЧЖ12, ЧЖ14, CHILD 
80 грн. за 3 дні  

(30 грн. за день) 
80 грн. за 3 дні  

(30 грн. за день) 
80 грн. за 3 дні  

(30 грн. за день) 
ЧЖ16, ЧЖ18, ЧЖ21А, 
ЧЖ35,ЧЖ45, ЧЖ55, 

ЧЖ65, OPEN 

120 грн. за 3 дні  
(45 грн. за день) 

160 грн. за 3 дні  
(60 грн. за день) 

200 грн. за 3 дні 
(70 грн. день) 

ЧЖ21Е 
140 грн. за 3 дні  
(50 грн. за день) 

200 грн. за 3 дні  
(70 грн. за день) 

300 грн. за 3 дні 
(100 грн. за день) 
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Особисті результати учасників визначаються згідно Правил зі 

спортивного орієнтування.  

Змагання «КУБОК ОДЕСИ 2016» – особисті. Переможці визначаються за 

сумою балів трьох днів змагань. Бали за кожен день нараховуються по 

формулі 1000x(2-(Tуч./Тлід.)), де Tуч. – час проходження дистації учасника, 

Тлід. – час проходження дистанції лідера. Переможці та призери 

нагороджуються медалями, грамотами та пам’ятними призами. Переможці 

та призери груп Ч21Е та Ж21Е нагороджуються грошовими преміями (при 

достатній кількості участників, за 1-ше місце – 1000 грн, 2-ге – 500 грн., 3-тє 

– 250 грн.). При недостатній кількості учасників грошові премії бідуть 

зменшені. 

Якщо два чи більше учасників набирають однакову кількість балів по сумі 

трьох днів, то перевагу має учасник, який показав кращий час на дистанції 

другого дня (середня).  

ГСК залишає за собою право додаткової перевірки документів учасників 

змагань. 

 

АРЕНИ ЗМАГАНЬ: 

1 день – с. Усатово, Усатово (оновлена карта) 

2 день – с. Нерубайське, Нерубайське (оновлена карта) 

3 день – м. Одеса, центр міста, Дерибасівська (нова карта) 

 

МІСЦЕВІСТЬ 

19.08.2016 – с. Усатово, Одеська область, Біляївський район. 

Масштаб 1:4000, перетин рельєфу 2,5 м. Автор: М. Тесленко 2016 р. 

Умовні знаки ISSOM2007. 

Місцевість являє собою забудову приватного сектору, вузькі вулиці та 

проходи між домами. Багато приватної території без огорожі (перетинати 

заборонено). Зустрічаються земляні на скальні обриви, виходи каміння, 

густа рослинність, висока трава, заболочені участки, камищі, стихійні 

звалища сміття. Дорогне покриття – 70% асфальт. Рух транспорту по 

вулицям не інтенсивний, але деякі автомобілі їдуть з достатню високою 

швидкістю, будьте уважні!. Перепад висот на склоні до 30 м. 

Рекомендована форма одягу – відкрита, гетри чи щитки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2016 – с. Нерубайське, Одеська область, Біляївський район. 

Масштаб 1:7500, перетин рельєфу 5 м. Автор: П. Іванов 2014 р., М. 

Тесленко 2016 р. 

Місцевість являє собою зсувній схил, насичений окремими каменями від 

0,7 м до понад 3 м, кам'яними розсипами і кам'яними виходами. Частина 

карти займає закинутий кар'єр, зарослий очеретом, зі штучним рельєфом 

(окремі полички, мікробугри, промоїни, мікроями). Рослинність – від 

окремих кущів і дерев до заростей з прохідністю від 20 до 90%, висока 

трава. Дорожня мережа розвинена слабо. Місцевість відкрита на 90%. 

Небезпечні місця – сміттєві звалища, кам'яні розсипи, ракушнякові виходи 

скель що руйнуються, високі обриви, тріщини в ґрунті, зарослі травою, 

болота і озера. 

Рекомендована форма одягу – закрита, шиповане взуття, тейпування ніг 

(висока ймовірність підвернути ноги). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08.2016 – центр м. Одеса, район вул. Дерибасівська. 

Масштаб 1:3500, перетин рельєфу 2,5 м. Автор: Тесленко М. 2015 р. 

Знаки спринтерські ISSOM2007. 

Місцевість являє собою стару забудову, в основному 2-3 поверхові 

будинки з внутрішніми дворами типу «колодязь». Багато проходів і вузьких 

сходів. Є невеличкі сквери з парковим лісом. Дуже багато квіткових клумб і 

приватних територій позначених знаком 528.1 – заборонена територія 

(заборонено перетинати). Усі підпірні стіни, позначені знаком 521.1 

(непереборна стіна), перетинати суворо заборонено, навіть якщо вони 

невисокі заввишки. Порушники будуть дискваліфіковані. 

Дуже добре розвинута система стежок і доріг. Асфальтове покриття та 

бруківка займає 90% поверхні. 



Небезпечні місця – невеликий рух автотранспорту на дорогах, велика 

кількість відпочиваючих туристів та кафетеріїв на вулиці. 

Рекомендована відкрита форма одягу, взуття з металевими шипами 

ЗАБОРОНЕНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметри дистанцій та докладні схеми розташування арен будуть 

надані в Бюлетені №3 після 8-го липня. 



РОЗМІЩЕННЯ 

Розміщення пропонується: 

• Наметове містечко на межі міста. У  лісі на березі моря у власних 

наметах, 2 км від міста (с. Ліски). Вартість - 20 грн.\доба. Є вода, 

можливість приготування їжі на кострі. Неподалік є кафе та 

супермаркет. 

Місце розташування локації на карті за посиланням 

Довідки за тел.: +38(050)158 67 54 - Раїса 

 

• На підлозі у школі “Ступені”, з власними карематами та 

спальниками. 

Вартість - 35 грн.\доба (є душ, туалет, інтернет, можливість 

приготуваня їжі на власних газових пальниках, пральна машина - 

користування оплачується окремо). До 80-ти осіб. 

Є можливість замовлення обіду та вечері (крайній строк замовлення 

- 8 серпня). До моря 3 км. 

Адреса: вул. Ільфа та Петрова 31а 

Замовлення за тел.:  

 +38(050)333 98 36, +38(048)789 21 39 – Анна Сергіївна 

 

• Кемпінг на березі моря у власних наметах. Вартість - 45 грн.\доба 

(є душ, туалет, електроенергія, холодильник, плитка для 

приготування їжі). 

Місце розташування локації на карті за посиланням 

Замовлення за формою - http://goo.gl/forms/JUGxqFINarocXpOs1 

 

• “Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти”. Кімнати 4-х, 6-

ти, 8-ми місні, 50 місць. Вартість - 85 грн.\доба. Є можливість 

приготування їжі, туалет і душ у коридорі. До моря 3 км. 

Адреса: вул. Тіниста, 4. 

Замовлення за тел.:  

+38(099)557 31 10, +38(067)261 59 91 – Микола Антонович Місюра 

 

Можливе самостійне розміщення в готелях, турбазах та пансіонатах 

міста, а також в орендованих квартирах.  

 

Схема розташування місць розміщення та попередніх точок арен 

змагань. 
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ІНШІ ЗАХОДИ 

Запрошуємо прийняти участь у супутніх заходах: 

1. 13-14.08.2016 – «Кубок Івана Сусаніна 2016» 

2. 15-17.08.2016 – міні навчально-тренувальний збір зі спринтів 

 

За всіма подробицями перелічений вище заходів слідкуйте на 

сайті http://odessaorient.ru/ та http://odessacup.wix.com/2016  

 

 

 

ЧЕКАЄМО ВСІХ ГОСТЕЙ ВІДПОЧИТИ ТА ПОЗМАГАТИСЯ У НАШЕ 

МІСТО ТА НА НАШІ ЗМАГАННЯ!!! 

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ЗМАГАННЬ 

НЕСУТЬ САМІ УЧАСНИКИ, КЕРІВНИКИ, БАТЬКИ! 
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