
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), 
Кубок України (5-6 етапи), Кубок України  (3 етап, дорослі, Темп О) 

зі спортивного орієнтування (трейл, ІІІ-IV ранг) 
07-10 жовтня 2016р., м.Одеса 

 

1. ОРГАНІЗАТОРИ: 

Міністерство молоді та спорту України 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Одеської обласної 
державної адміністрації 
Федерація спортивного орієнтування України 
Одеська Федерація спортивного орієнтування 

2. СКЛАД ГСК 

Головний суддя Микола Місюра (м. Одеса, нац. категорія.), 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 Георгій Герт (м. Одеса, І кат.) т.0507757746 
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 

07 жовтня.  П’ятниця. 
09:00-18:00  Заїзд команд (Центр змагань).  
 

08 жовтня. Субота. 
8:30-9:45  Мандатна комісія на арені змагань 1 дня. 
10:00-13:00  Змагання на дистанціях 1 дня ТрО.  
13:00-15:00  Змагання на дистанціях Темп-О. 
14:00-17:00  Одеський парк-тур (СОБ), 5етап.  
 

09 жовтня. Неділя 
09:30-13:00 Змагання на дистанціях 2 дня ТрО. 
12:30-15:00  Одеський парк-тур (СОБ), 6етап. 
15:00   Церемонія нагородження ЧУ  
 

10 жовтня. Понеділок.  
Роз’їзд команд. 

 



5. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться згідно Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного 
орієнтування (перенесення змагань з Дніпропетровської обл.). 

Змагання особисті. 
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. 

6. КЛАСИ ТА ГРУПИ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 

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. 
 

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. 

7. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

В особистому заліку результат учасника у групі визначається за більшою сумою очок. 
У змаганнях зі спортивного орієнтування (трейл) – за кожний правильно визначений 

контрольний пункт (КП) учаснику нараховується 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 (штраф 30сек). 

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 – 10 грн. за день змагань. 

8. ЗАЯВКИ 

Попередні іменні заявки на участь у змаганнях мають досягнути організаторів 
змагань не пізніше 5 днів до початку змагань (02жовтня  2016р.).  Для попередніх заявок 
відкрита регістрація на сторінці онлайн заявок  -  
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1070 .   

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 9:45 08.10.2016 р.  

Всі учасники повинні мати страховий поліс.  
 



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: 

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 

2003 р.н. та молод. 18 грн. 42 грн. 60 грн. 78 грн. 

2002 р.н. 
1946 р.н. та старші 24 грн. 66 грн. 90 грн. 114 грн. 

Чолов. 2001-1998 р.н.,  
1956-1947 р.н.  
Жінки 2001-1998 р.н.,  
1961-1947 р.н. 

30 грн. 80 грн. 110 грн. 140 грн. 

Чолов.1997-1957 р.н. 
Жінки 1997-1967 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  
 
* 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.  

 

Паралельно з ЧУ пройдуть змагання зі спортивного орієнтування бігом «Одеский парк-тур» 5 та 6 
етапи. На дані змагання потрібна додаткова реєстрація. Інформація буде розміщена на сайті 
http://odessaorient.ru/ не пізніше 03.10.2016.



11. РОЗМІЩЕННЯ 

Розміщення пропонується: 

• “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 

• Кемпінг на березі моря у власних наметах. Вартість - 55 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  

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

http://odessa.travel/stay  
http://odessa.nezabarom.ua/residence 
Пошук на http://www.booking.com/city/ua/odesa.ru.html  

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.  

 
Від автостанції «Привоз» треба перейти до залізничного вокзалу  

Електронна мапа Одеси - https://2gis.ua/odessa/center/30.538754%2C46.466052/zoom/11  



13.  МІСЦЕВІСТЬ, КАРТИ та ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ 

1день змагань – 08.10.2016 
 
Місцевість змагань з ТрО 1-го дня представляє собою південний схил та верхнє 

плато Жевахової гори. Місцевість з розвинутою сіткою доріг та тропок, майже повністю 
відкрита, бугриста з кам’яними та глиняними обривами. Місцевість доступна для всіх 
паралімпійців при сонячній погоді. Спортсменам на колясках потрібен дуже сильний 
помічник (а краще два). Якщо йтиме дощ, пересування спортсменів на колясках може бути 
дуже проблематичним.   

Карта виконана в спринтерських знаках. 
Масштаб 1:3333, перетин висот 2,5м.  
Автор карти Кір’янов В.Г. 2011р., дуже часткове корегування Стоян С.П. 2016р. 
 
Зразок карти: 

 
 
Доїхати до арени змагань можливо автобусом №34, та маршрутним таксі №105 від 

Пересипського моста. Їхати до зупинки «2-я Пересыпская», далі за схемою ~1км. 
Координати арени змагань 1-го дня - 46.544365, 30.726825.  
      https://goo.gl/maps/jtvBndiZSdy  
 

 
 



 
 
Параметри дистанцій ТрО 1-го дня: 
 
Класи О та P: 22КП, 1ТКП(2завдання) після дистанції, довжина – 660м. Набір – 32м. 
Клас В:     15КП, 1ТКП(2завдання) після дистанції, довжина – 660м. Набір – 32м. 
 
Контрольний час на дистанцію: 

Клас О:   86 хвилин.  
Клас Р:   100 хвилин 
Клас В:   65 хвилин. 

 
Старт/фініш електронною карткою (SI-8, SI-9, ST50). Аренда електронної картки – 

10грн/день. Відмітка в карточці за допомогою компостера. 
 
На арені змагань забороняється користування картами «Жевахова гора» минулих 

років. Якщо в когось буде помічена така карта – учасник буде дискваліфікований. 
 
Параметри дистанцій Темп-О 1-го дня: 
 
Старт Темп-О одразу після тайм-КП дистанції Тр-О. 
Послідовно 5 станцій по 4 завдання на кожній. Максимальний час – 120сек на 4 

завдання. Штраф 30сек за невірну відповідь. На кожній станції по 6 флагів. Можлива 
відповідь Z (Зеро). Загальна довжина від 1 до 5 станції – 400м. 

 
Від останньої станції Темп-О до місця старту 900м за маркіровкою. 



2день змагань – 09.10.2016 
 
Місцевість змагань з ТрО 2-го дня представляє собою парк та частину приморського 

схилу санаторія Чкалівський. Місцевість з великою кількістю асфальтованих доріг та 
тротуарів, видимість добра, схил з глиняними обривами та промоїнами. Місцевість 
доступна для всіх паралімпійців. Пересування лише по асфальтованих доріжках. Буде дуже 
багато закритих доріжок. Перекриття можливе за допомогою маркувальної стрічки або 
кольоровою крейдою на асфальті. Можливий частковий рух автотранспорта.  Перекриті 
тросом від автомобілів доріжки обходяться з любої сторони по газону. 

Карта виконана в спринтерських знаках. 
Масштаб 1:3333, перетин висот 2,5м.  
Автор карти Кір’янов В.Г. 2011р., часткове корегування Стоян С., Кириченко В. 2016р. 
 
Зразок карти: 

 
 
Доїхати до арени змагань можливо трамваєм №5 (як від залізничного вокзалу так і 

від площі 10 Апреля). Їхати до зупинки «Санаторий им. В.П.Чкалова», далі за схемою 
~50м. 

Координати арени змагань 2-го дня - 46.446535, 30.764080 
https://goo.gl/maps/Bgb19HVodz62  
 

 



 
 
Параметри дистанцій ТрО 2-го дня : 
 
Класи О та P: 20КП, 1ТКП(2завдання),після дистанції, довжина – 1,1км. Набір – 15м. 
Клас В:            14КП, 1ТКП(2завдання), після дистанції, довжина – 900м. Набір – 15м. 
 
Контрольний час на дистанцію: 

Клас О:   93 хвилини.  
Клас Р:   100 хвилин 
Клас В:   69 хвилин. 

 
Старт/фініш електронною карткою (SI-8, SI-9, ST50). Аренда електронної картки – 

10грн/день. Відмітка в карточці за допомогою компостера. 
 


