
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Н А К А З 

 

м. Київ 

"31" травня 2018 р.                                           № 68-А 

 

 

Про проведення Кубку УДЦТКУМ 

зі спортивного орієнтування 

  

Відповідно до статей 4, 6 і 15  Закону України «Про позашкільну освіту», 

згідно плану роботи Центру на 2016 рік  з метою популяризації і подальшого 

розвитку спортивного орієнтування, активізації спортивно-туристської роботи в 

закладах позашкільної освіти України, виявлення найсильніших спортсменів та 

спортивних команд, сприяння розвитку позитивного контакту людини з 

природою 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести Кубок  УДЦТКУМ зі спортивного орієнтування (далі – 

Кубок) з 27 червня по 01 липня 2018 року в с. Білоцерківка 

Великобагачанського району Полтавської області. 

2. Затвердити Умови проведення  Кубку (додаток № 1). 

3.  Відділу спортивного туризму (Чемерис Г.Р.) спільно з Лубенським 

міським дитячо-юнацьким клубом спортивного орієнтування і туризму 

«Валтекс» (директор Семенюта Г.О.): 

- провести заходи щодо організації та проведення Кубку згідно Умов 

проведення; 

- підготувати інформацію за результатами проведення Кубку. 

4. Затвердити: 

- склад головної суддівської колегії  Кубку (додаток № 2); 

- програму проведення Кубку (додаток № 3). 

5. Головному судді Семенюті Г.О. (за згодою): 

- забезпечити безпеку на дистанціях, створити умови для збереження 

життя і здоров’я учасників змагань; 

-  провести інструктажі з керівниками команд з питань забезпечення 

безпеки життя та здоров’я учасників змагань, дотримання правил перебування 

на території арени та Центру змагань (база відпочинку «Козацький стан»). 

6. Взяти до уваги, що витрати на організацію та проведення Кубку за 

рахунок залучених коштів, не заборонених законодавством.   

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на 

Наровлянського О.Д., заступника директора Центру. 

 

Директор 

 

 

С.В. Неділько 



 

Додаток № 1 

до наказу Центру 

від 31.05.2018р. № 68-А 

 

Умови проведення 

Кубку УДЦТКУМ зі спортивного орієнтування 

 

1. Мета та завдання 

Кубок УДЦТКУМ зі спортивного орієнтування (далі – Кубок) присвячений 

100-річчю позашкільної освіти України і проводиться з метою: 

організації змістовного відпочинку учнівської молоді; 

активізації спортивно-туристської роботи в закладах позашкільної освіти 

України; 

 популяризації здорового способу життя, фізичного загартування дітей та 

пропаганди спортивного орієнтування серед учнівської молоді; 

зміцнення дружніх зв’язків юних спортсменів, виховання у них почуття 

любові до рідної землі, свого народу; 

сприяння розвитку позитивного контакту людини з природою; 

підвищення спортивної майстерності учасників Кубку; 

визначення найсильніших спортсменів та спортивних команд.  

 

2. Керівництво Кубку 

Загальне керівництво здійснює Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді.  

Безпосередня відповідальність за підготовку та проведення Кубку 

покладається на Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного 

орієнтування і туризму «Валтекс» та Головну суддівську колегію змагань (далі 

– ГСК), склад якої затверджується Українським державним центром туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. 

 

3. Термін та місце проведення 

Кубок проводиться з 27 червня по 1 липня 2018 року у с. Білоцерківка 

Великобагачанського району Полтавської області.  

Центр змагань: база відпочинку «Козацький стан». 

 

4. Учасники Кубку 

До участі у Кубку допускаються команди, що представлені учасниками 

2000 року народження та молодшими у відповідних вікових групах: 

 Ч/Ж 12 (учасники 2006-2007 р.н.);  

 Ч/Ж 14 (2004 – 2005 р.н.); 

 Ч/Ж 16 (2002 – 2003 р.н.); 

 Ч/Ж 18 (2000 – 2001 р.н.);  

Склад команди: 14 осіб (12 учасників незалежно від статі та вікової групи, 

1 тренер, 1 представник).  

Кількість команд від території (закладу освіти, клубу тощо) не обмежена. 

Відповідальність за  збереження життя та здоров’я учасників команд в 

дорозі та під час проведення Кубку поза межами дистанцій покладається на 

керівників команд.  



Відповідальність за збереження життя, здоров’я та безпеку учасників 

Кубку під час перебування на дистанції змагань покладається на керівників 

команд, головного суддю та ГСК. 

 

5.  Програма Кубку 

До програми Кубку включені змагання на дистанціях: 

- особисто-командні змагання на подовженій дистанції; 

- особисто-командні змагання на середній дистанції; 

- особисто-командні змагання на довгій дистанції. 

На Кубку буде застосована електронна відмітка Sport Ident. 

Обслуговуватимуться тільки фірмові чіпи Sportіdent. 

  

6. Документація та строки її подання 

Попередні заявки на участь команд у Кубку  надсилаються  не пізніше 30 

березня 2018 року на електронну адресу Українського державного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді (juntur@ukr.net). 

Попередні іменні заявки на участь у змаганнях подаються до 20 червня 

2018 через систему «ONLINE заявки на участь у змаганнях» на сайті ФСОУ 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1469, при цьому власникам чипів треба 

вказати їх номери. 

У день заїзду до мандатної комісії подаються такі документи: 

іменна заявка команди за формою, що додається та відповідає вимогам 

Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів, закладів фізичної культури і спорту (затверджено наказом Міністерства 

молоді та спорту України та Міністерства охорони здоров'я України від 

27.12.2017 № 5232/1746, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

10.01.2018р. за № 33/31485, текст див. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0033-

18), завірена організацією, що направляє команду, а також лікарсько-

фізкультурним диспансером;  

документи, що посвідчують особу учасників (паспорт громадянина 

України, паспорт громадянина України у формі ID-картки, паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини; 

свідоцтво про народження, для осіб, яким не виповнилося 16 років); 

 для учасників, які за віком не мають паспортів або проїзних документів 

дитини, – учнівські квитки, довідки з навчального закладу з фотографією за 

поточний навчальний рік  або студентські квитки; 

кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про присвоєння 

спортивного розряду; 

страхові поліси від нещасних випадків на учасників,  дійсні на час 

проведення  Кубку. Умови страхування повинні передбачати страхові виплати в 

разі настання нещасних випадків під час занять спортом, участі в змаганнях. 

 

7. Умови прийому та розміщення 

Команди розміщуються в польових умовах на базі відпочинку «Козацький 

стан». Кожна команда повинна мати все необхідне польове спорядження для 

проживання та самостійної організації харчування. Приготування на газових 

пальниках або вогнищі лише у спеціально відведених місцях. Питна вода в 

таборі (привозна). 

До всіх арен є можливість дістатися замовленим та власним 

автотранспортом.  
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Додаткова інформація про умови розміщення  та транспортне забезпечення 

буде повідомлена командам, що підтвердять свою участь у Кубку та у 

бюлетенях, що розміщенні на сторінці змагань http://basa.at.ua/publ/1/2-1-0-76 

 

8. Підведення підсумків та визначення переможців 

Результати визначаються відповідно до Правил спортивних змагань зі 

спортивного орієнтування. 

Особистий результат учасника в кожному виді програми та групі 

визначається 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 дипломи. 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. 

Результат команди в загальному заліку Кубку визначається за сумою очок 

набраних учасниками команди (до восьми кращих індивідуальних результатів 

незалежно від статі та вікової групи) на подовженій, середній, довгій 

дистанціях.  

Очки нараховуються згідно таблиці: 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33  11  1 

У разі, якщо дві або більше команд наберуть однакову кількість очок, 

перевага надається команді, яка має більше послідовно І, ІІ і далі місць у групах 

Ч/Ж 18, Ч/Ж 16, Ч/Ж 14, Ч/Ж 12. 

 

9. Нагородження 

Переможці та призери Кубку в особистому заліку на подовженій, середній 

та довгій дистанції нагороджуються медалями, дипломами Українського 

Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Команди, що посіли 1-3  місця в загальнокомандному заліку Кубку 

нагороджуються кубками, дипломами Українського Державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. 

Тренери команд, що посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку,  

нагороджуються дипломами Українського державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. 

10. Фінансування 

Витрати на організацію та проведення Кубку здійснюються за рахунок 

залучених коштів, не заборонених законодавством.   

Витрати на участь у Кубку:  проїзд і харчування учасників у дорозі та під 

час Кубку, на відрядження представників команд і тренерів, проведення 

навчально-тренувальних зборів, придбання спорядження, інвентарю 

здійснюється за рахунок організацій, що відряджають. 

 

 

Завідуюча відділом спортивного туризму                                  Г.Р. Чемерис 

 

 

 



Додаток до умов 

 

Заявка 

учасників Кубку УДЦТКУМ зі спортивного орієнтування 

27.06.-01.07.2018р.,  

с. Білоцерківка, Великобагачковський район, Полтавська область 

команди _________________________________________області 

 
№ 
з/п 

Прізвище, 

ім’я та по  

батькові 

особи -

учасника 
 

Число, 

місяць, 

рік 

народ-

ження 
 

Спортивна 

кваліфікація  
 

Прізви-

ще та 

ініціали 

тренера 
 

Страховий 

поліс, 

наймену- 

вання  

страхової 

компанії  

(серія, 

номер, 

термін дії, 

реєстровий 

номер) 
 

Форма  
№ 061/о – 

так/ні 
Форма  

№ 062/о – 

так/ні. 

(необхідне 

підкресли-

ти, вказати 

реєстровий 

номер) 

Дата, 

підпис 

лікаря, який  

надав 

допуск 

(навпроти 

кожного 

прізвища 

учасника 

заходу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Зазначені в списку _____________________________ особи пройшли належну  
(кількість цифрами та у дужках словами) 

підготовку та допущені до участі у заході. 

 

Тренер                                              ____________     ________________________ 
                                                                                     (підпис)                (ініціали, прізвище) 

Керівник закладу охорони здоров’я              ___________ _________________ 
         (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 

Керівник організації                ____________     ________________________ 
                                                                            (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до наказу Центру 

від 31.05.2018р. № 68-А 

 

Склад 

Головної суддівської колегії 

Кубку УДЦТКУМ зі спортивного орієнтування 

 

 

 

Головний суддя Семенюта Григорій, спортивний суддя національної 

категорії, м. Лубни 

Головний секретар 

 

Директор змагань 

Кулиш Василь,  спортивний суддя національної 

категорії, м. Лубни 

Остапенко Олег, спортивний суддя ІІ категорії, 

м. Лубни 

Начальник дистанцій Семенюта Сергій, спортивний суддя І категорії, 

м. Лубни 

Начальник дистанцій Остапенко Павло, спортивний суддя І категорії, 

м. Лубни 

Суддя-інспектор Кірьянов Віктор, спортивний суддя міжнародної 

категорії, м. Київ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до наказу Центру 

від 31.05.2018р. № 68-А 

 

Програма 

Кубку УДЦТКУМ зі спортивного орієнтування 

 

 

27 червня 2018 (середа) 

з 12.00 Заїзд команд до Центру змагань (база відпочинку «Козацький 

стан») 

12.00-19.00 Робота мандатної комісії 

19.00-20.00 Нарада ГСК з представниками команд 

 

28 червня 2018 (четвер) 

09.00-09.30 Відкриття Кубку УДЦТКУМ  

10.00-14.00 Змагання на подовженій дистанції 

16.00-17.00 Нарада ГСК з представниками команд 

 

29 червня 2018 (п’ятниця) 

10.00-14.00 Змагання на середній дистанції 

16.00-17.00 Нарада ГСК з представниками команд 

 

30 червня 2018 (субота) 

10.00-14.00 Змагання на довгій дистанції 

16.00-17.00 Нарада ГСК з представниками команд 

 

1 липня 2018 (неділя) 

10.00-13.00 Змагання на короткій дистанції «Кубку Пам’яті» 

14.00 Урочисте закриття змагань 

з 15.00 Роз’їзд команд 

 


