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Відкритий особисто-командний чемпіонат Полтавської області,  
зі спортивного орієнтування (бігом) 

 
БЮЛЕТЕНЬ № 2 

 
Організатори:  
Управління з питань сім’ї, молоді та спорту ОДА 
Відділ з питань сім´ї, молоді та спорту виконкому Лубенської міськради 

Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» 
 
Склад ГСК: 
Головний суддя     Семенюта Григорій (Нац. кат.); 
Головний секретар     Коноваленко Юрій (І. кат.); 
Заст. Гол. судді по дистанціях    Семенюта Сергій (І кат.) 
 
Місце проведення: м. Лубни, Лубенський р-н 
 
Термін проведення: 08.04.16 р. – 10.04.16 р. 
 
Центр змагань: м. Лубни, вул. Генерала Ляскіна, 2 ДЮКСОТ «Валтекс» 
 
Програма змагань: 
  08 квітня  
14:00 – 18:00 – заїзд учасників, мандатна комісія (центр змагань), модельні змагання 
18:30 – нарада представників команд. 
  09 квітня  
09:20 – від’їзд замовленого транспорту з центру змагань на арену змагань (8 км), середня 

дистанція. 
10:30 – початок змагань на середній дистанції 
12:45 – нагородження переможців та призерів змагань на середній дистанції. 
13:15 – нарада представників 
13:30 – від’їзд замовленого транспорту до центру змагань 
  10 квітня  
09:00 – від’їзд замовленого транспорту з центру змагань на арену змагань (8 км), коротка 

дистанція.  
10:15 – початок змагань на короткій дистанції 
12:30 – закриття змагань, нагородження переможців та призерів змагань на короткій 

дистанції, підведення підсумків змагань. 
13:00 – від’їзд замовленого транспорту до центру змагань 
 
Учасники змагань. 
Відкритий особисто-командний чемпіонат Полтавської області 
До участі допускаються збірні команди міст, районів та спортсмени особисто. Кількість 

команд від території не обмежена. Склад команди: до 16 учасників, 1 тренер, 1 представник; 
Групи учасників: 
- Ч, Ж – 12; Ч, Ж – 14; Ч, Ж – 16; Ч, Ж – 18; Ч, Ж – 20; Ч, Ж – 21; Ч, Ж – 35; 
ГСК залишає за собою право об’єднати групи при кількості учасників менше 3-х. 

Визначення об’єднаної  групи – згідно п. 3.1.12. Правил змагань в редакції 2005 р. 
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Визначення результатів 
Особисті результати: 
Результати учасника в одно етапних змаганнях у групі визначаються за меншим часом 

проходження дистанції від моменту старту до фінішу. 
Якщо двоє або більше учасників мають однакові результати, вони посідають однакові 

місця, одержують однакові титули, призи та грамоти. В протоколі результатів учасник з 
меншим нагрудним номером наводиться першим. Місця, що посіли інші учасники, не 
змінюються, тобто після учасників, що показали однаковий результат, залишається стільки 
незайнятих місць, скільки учасників мають однаковий результат мінус одиниця. 

Командні результати 
Команди-переможниці у загальнокомандному заліку визначаються за кращою сумою очок 

до 12 кращих особистих результатів індивідуальних змагань у всіх вікових групах. 
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка має 

більше послідовно І, ІІ, ІІІ місць у класах Ч, Ж – 21 на чемпіонаті області. 
В особистих змаганнях очки нараховуються: 

- групи Ч, Ж – 21 згідно таблиці №8.1; 
- групи Ч, Ж – 16, 18, 20 згідно таблиці №8.2; 
- інші групи згідно таблиці №8.3 Правил змагань в редакції 2005 р. 

 
Карти. 
Масштаб: 1 : 10 000, Н = 5 м 
Друковані на лазерному принтері, герметизовані у файли.  

 
Заявки. 
Попередні іменні заявки на участь у змаганнях від команд міст та районів не пізніше 02 

квітня 2016 року можна здійснити на сторінці он-лайн заявки: 
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1113 
Додаткова інформація на сторінці змагань:  
http://basa.at.ua/publ/fso_poltavskoj_obl/2/11-1-0-71 або за тел. 066-16-38-273 (Семенюта Г.О.) 
Іменні заявки з усіма документами на участь у змаганнях, подаються в день приїзду у 

Головну суддівську колегію.  
Тренер-представник команди території подає до ГСК змагань: 
- надруковану іменну заявку, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань 

фізичної культури та спорту відповідних територій, завірені медичною установою для участі у 
Чемпіонаті;  

- на кожного спортсмена – паспорт, свідоцтво про народження (школярі віком до 16 років). 
Якщо у свідоцтві про народження є відмітка про отримання паспорту – лише паспорт; 

- страховий поліс; 
При відсутності будь-якого з вище зазначених документів, спортсмени або команди до 

змагань не допускаються. 
Команди, що порушили термін подання попередньої іменної заявки до змагань не 

допускаються. 
 
Особливості змагань: 
- передбачається використання електронної відмітки SportIdent. Учасники, що мають 

власні SІ-карточки (чіпи), мають повідомити про це організаторів у попередній іменній заявці. 
- Учасники несуть матеріальну відповідальність у випадку втрати SІ-карточки (чіпа). 

Штраф – 35 € за кожну втрачену SІ-карточку (чіп). 
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Фінансування 
Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів-представників (страхування 

спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові, збереження 
заробітної плати) – за рахунок організацій, що відряджають. 

Стартовий внесок на підготовку карт для проведення змагань – 20 грн.  
Розміщення 
Міні-готель, знаходиться за 450 м від центру змагань – 50 грн./особа/доба.  
Кількість місць – 16 (кімнати на 6-8 місць з постільною білизною).  
Гуртожиток Лубенського центру професійної освіти ПЗ, 200 м від залізничного вокзалу 

Лубен – 63 грн./особа/доба.   
  

Транспортне обслуговування 
Проїзд замовленим транспортом до місць арен змагань та в зворотному напрямку – 20 

грн./особа. Замовлення до 02.04 за тел. 066-16-38-273 (Семенюта Г.О.). 
 
Місцевість 
Місцевість: яружно-балкового типу з перепадом висот до 60 м на схилі. Рослинність –

листяний ліс різної прохідності з розвинутою сіткою доріг різної градації. На середній дистанції 
місцевість відкрита на 20%. 

Грунт глинистий.  
 
Параметри  
09.04. середня дистанція. КЧ – 2 год. Карти: М 1:10 000, Н-5; 

Групи Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-20 Ч-21 Ч-35 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 
Довжина, км 1,95 2,89 4,09 4,96 5,21 5,21 4,09 1,88 2,72 3,30 3,92 4,22 4,22 3,30 
К-сть КП 9 10 12 12 15 15 12 8 9 12 12 11 11 12 

 
10.04. коротка дистанція. КЧ – 1 год. 30 хв. Карти: М 1:10 000, Н-5; 

Групи Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-18 Ч-20 Ч-21 Ч-35 Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-18 Ж-20 Ж-21 Ж-35 
Довжина, км 1,66 2,11 2,85 3,44 4,12 4,12 2,90 1,41 2,23 2,31 2,90 3,44 3,44 2,85 
К-сть КП 6 9 11 12 15 15 11 6 9 11 11 12 12 11 
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