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 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
Змагання проводяться з метою: 

• залучення до систематичних занять спортивним орієнтуванням широкого кола молоді; 
• подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в Україні; 
• підвищення рівня майстерності спортсменів; 
• виявлення перспективного резерву та відбір найсильніших спортсменів для формування 

збірної команди України.   
 

 2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює департамент 

фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства сім’ї, молоді та спорту 
України (далі Міністерство) та Федерація спортивного орієнтування України (далі - Федерація).  

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань покладається на 
органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту державних адміністрацій 
відповідних територій та територіальні федерації спортивного орієнтування і головні суддівські 
колегії (склад суддівської колегії затверджує Федерація, головного суддю за поданням 
Федерації затверджує Міністерство). 

Змагання проводяться відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань 
України на 2010 рік згідно з Правилами змагань зі спортивного орієнтування (далі – Правила 
змагань), затвердженими Міністерством, які не суперечать міжнародним правилам змагань зі 
спортивного орієнтування. 

 3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
 3.1 Змагання проводяться з видів спортивного орієнтування, які мають такі скорочення:  
• СОБ – спортивне орієнтування бігом;  
• СОЛ – спортивне орієнтування на лижах;  
• МТБО – спортивне орієнтування на маунтін-байках (гірських велосипедах);  
• ТРО – трейл-орієнтування;  
• СОР – спортивне орієнтування рогейн. 

Інші терміни та скорочення, застосовані у Положенні: 
WRE - Світові рангові змагання;   
Ч – чоловіки; 
Ж – жінки; 
Е – еліта; 
А – аматори. 
 
Скорочення: 
IOF – міжнародна федерація орієнтування (International Orienteering Federation 
http://www.orienteering.org/ ) 
IRF – міжнародна федерація рогейну (International Rogaining Federation 
http://www.rogaining.com/ ) 

До участі у Всеукраїнських змаганнях та Кубку України допускаються спортсмени, які 
мають розряди не нижче: групи Ч/Ж 12,14 - ІІ юнацький розряд, групи Ч/Ж 16 - І юнацький 
розряд, групи Ч/Ж 18, 21А, 35 та старші – ІІ розряд, групи Ч/Ж 20, 21Е - І розряд. 

3.2 До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються збірні команди Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, клубів та спортсмени особисто. Кількість 
команд від території не обмежена. Склад команди, якщо інше не визначено технічними 
умовами змагань, в розділі 5:  
• СОБ,  - до 21 учасників, 2 тренера, 1 представник; 
• CОЛ -   до 15 учасників, 2 тренера, 1 представник.  
• МТБО, ТРО - до 12 учасників, 2 тренера, 1 представник; 
• СОР – до  6 команд (2-5 осіб), 2 тренера, 1 представник;   
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Групи/класи учасників: 
* для СОР – за датою народження, для інших – за роком народження. 
• юнаки молодшого віку:  Ч/Ж 12,14 (1998 р. н. і молодші, 1996-1997 рр. н.); 
• юнаки старшого віку:   Ч/Ж 16,18 (1994-1995 рр. н.; 1992-1993 рр. н.);  
• юнаки для МТБО  Ч/Ж 17 (1993-1995 рр. н.); 
• юніори        Ч/Ж 20 (1990 р. н. і молодші); 
• дорослі       Ч/Ж 21Е, 21А (1989 р. н. і старші; Е і А – за кваліфікацією); 
• ветерани       Ч/Ж 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 (за віком);  
• в естафетах        

 за віком - Ч/Ж 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 (за віком);  
 за сумою віку учасників команди: 110,135,160, інші – для 3-етапних естафет         
або 60,90, інші – для 2-етапних естафет; 

• О – Open (відкритий клас); 
• Р – параолімпійський клас; 
• В – клас (за кваліфікацією); 
• МІКС – змішана команда із чоловіків і жінок відповідного віку. 

Юнаки та юніори виборюють звання переможця в чемпіонатах України серед юнаків і 
юніорів. Дорослі спортсмени змагаються у чемпіонатах України.  

Можливе створення інших груп за віком і кваліфікацією. В разі отримання менше ніж 5-х 
індивідуальних заявок у групу та 3-х заявок у естафетну групу, організатори мають право 
об’єднати групу із суміжною. 

За наявності у виді програми змагань кваліфікації і фіналу у фінал потрапляють 50% 
учасників (якщо число учасників непарне, то у фінал виходять 50% + 1 учасник), але не менш 
15 учасників. 

Комплектування естафетних команд - по територіях. Неповні команди до змагань не 
допускаються. Естафетні команди, скомплектовані із спортсменів різних територій, змагаються 
поза конкурсом. Можлива участь в конкурсі естафетних команд та команд в СОР, створених зі 
спортсменів, які змагаються особисто; до загально командного залику їх очки не 
зараховуються. 

Спортсмени - громадяни України можуть брати участь у змаганнях в особистому заліку, 
якщо змагання або вид програми мають особистий залік. 

Спортсмени - громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонатах та Кубках  
України поза конкурсом. 

 3.3 У змаганнях Кубка України беруть участь особисто спортсмени територій та 
спортивних клубів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ФСТ 
“Динамо”, Україна”, “Спартак”, “Колос”, ЦСК Міністерства оборони України, Комітету з фізичної 
культури і спорту Міністерства освіти та науки України, інші.  
 

 
4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 4.1 Особисті результати 
4.1.1 Результат учасника в одно-етапних змаганнях у групі визначається за меншим 

часом проходження дистанції від моменту старту до фінішу.  
В ТРО - за більшою кількістю балів, а у разі їх рівності - за меншою сумою часу на тайм-КП.  
В СОР - за більшою кількістю балів, а у разі їх рівності - за меншим часом проходження 

дистанції.  
Результат учасника в багато-етапних змаганнях у групі визначається за кращим часом у 

фінальному змаганні або за кращою сумою очок. 

 4.1.2 Результат учасника у Кубку України 2010 визначається таким чином: 
• СОБ: за сумою до 7-х кращих результатів на 1-15 етапах (за таблицею № 8.1 п.3.     

додатка 8 Правил змагань) або окремо у фіналі кожної дистанції.  
• СОЛ: за сумою до 4-х кращих результатів на 1-6 етапах (за таблицею № 8.1 п.3. додатка 8 

Правил змагань). 
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• МТБО: за сумою до 5-х кращих результатів на 1-9 етапах (за таблицею № 8.1 п.3.     
додатка 8 Правил змагань). 

• СОР: за сумою до 3-х кращих результатів на 1-4 етапах за (таблицею № 8.1 п.3. додатка 8 
Правил змагань). Бали нараховуються окремо у чоловічому, жіночому та змішаному заліку.  

• ТРО: за сумою до 7-х кращих результатів на 1-13 етапах (згідно з формулою підрахунку 
рейтингу "Положення про підрахунок рейтингу в Трейл-О"). 

В разі об’єднання груп на змаганнях згідно з п. 3.2 залік результатів по Кубку України 
здійснюється по групі, в яку спортсмен заявився на початку сезону. 

 

4.1.3 Якщо двоє або більше учасників мають однакові індивідуальні 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 за 
мінусом одиниці. 

 

 4.2. Командні результати  
 Команди-переможниці у загальнокомандному заліку визначаються згідно з п.5.1 та 
п.3. додатка 8 чинних Правил змагань. Очки нараховуються для:  
• груп Ч/Ж 21Е - згідно з таблицями № 8.1, 8.4 п.3. додатка 8 Правил змагань;  
• груп Ч/Ж 16, 18, 20 (в ТРО - тільки Ч/Ж18, 20) - згідно з таблицями № 8.2, 8.5 п.3. додатка 8 

Правил змагань; 
• інші групи - згідно з таблицями № 8.3, 8.6 п.3. додатка 8 Правил змагань.  

 
Для СОР очки нараховуються як для 2-етапних естафет. Очки нараховуються для: 

• груп Ч, Ж та МІКС 21Е - згідно з таблицею  8.4 п.3 додатку 8 Правил змагань;   
• груп Ч, Ж та МІКС 18 - згідно з таблицею 8.5 п.3 додатку 8 Правил змагань;  
• інших груп - згідно з таблицею 8.6 п.3 додатку 8 Правил змагань.  

До заліку команди, якщо інше не визначено технічними умовами змагань у розділі 5, 
зараховується сума,:  
• СОБ: до 15 кращих особистих результатів індивідуальних змагань у всіх вікових групах; до 

5-ти кращих результатів в 3х етапних естафетах, або до 7 кращих результатів у 2-х 
етапних естафетах у всіх вікових групах; 

• СОЛ: до 12 кращих особистих результатів індивідуальних змагань у всіх вікових групах; до 
4 – х кращих результатів в естафетах у всіх вікових групах; 

• МТБО: до 9-ти кращих особистих результатів учасників індивідуальних змагань у всіх 
вікових групах; до 3-х кращих результатів в 3х етапних  естафетах  або 5х кращих 
результатів в 2х етапних естафетах, у всіх вікових групах; 

• ТРО: до 9-ти кращих особистих результатів індивідуальних змагань у всіх вікових групах у 
особисто-командних змаганнях; до 3-х кращих результатів команд у командних змаганнях у 
всіх вікових групах (у командному чемпіонаті або естафетах). 

• СОР: до 4-х кращих результатів команд (2-5 осіб) у всіх вікових групах; 

У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка має 
більше послідовно І, ІІ і далі місць у групах Ч/Ж 21Е на чемпіонатах України, групах Ч/Ж 20 на 
чемпіонатах України серед юніорів, Ч/Ж 16, 18 – юнаків. Для ТРО – більше послідовно І, ІІ і 
далі місць у відкритому класі. 

 4.3. Залік для товариств 
 Окремо визначаються очки для ФСТ “Динамо”, “Україна”, “Спартак”, “Колос”, ЦСК 

Міністерства оборони України, Комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти та 
науки України згідно з таблицею очок ВСМ Мінсім’ямолодьспорту. 

 
 5. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

 
 5.1. СОЛ. Чемпіонат України. Кубок України (3-4 етапи сезону 2009-2010 рр.). 



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ НА 2010 РІК 
 

 5

Змагання проводяться у м. Київ. 
День приїзду 22.01.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 25.01.10 р. 
Змагання особисті. 
Учасники: 
Згідно п. 3.2. Положення. 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 12,14,16,18,20,21,35,50. 
 
Програма:. модельні змагання (полігон); всі дистанції у заданому напрямку. 
22.01  Модельні змагання (полігон). 
23.01 Суперспринт ( КУ 3 етап) 
24.01 Подовжена. ( КУ 4 етап) 
 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань, що вказується в інформаційному 
бюлетені. 
 

5.2. MTBO.  Кубок України (1-2 етапи).  
Змагання проводяться у Закарпатській області. 
День приїзду 5.02.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 8.02.10 р. 
Змагання особисто-командні.  
Учасники: 
Згідно п. 3.2. Положення. 
 Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 14,17, 20, 21Е, 21А, 40, 50, 60  
Програма: коротка та середня дистанції у заданому напрямку. Модельні змагання (полігон).  
6.02.10 р. – коротка дистанція;  
7.02.10 р. – середня дистанція. 
Визначення результатів: Згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань на E-mail  
 
 
 

5.3. СОЛ. Чемпіонат України. Кубок України (5-6 етапи). 
Змагання проводяться в Івано-Франківській області. 
День приїзду 25.02.10 р. Мандатна комісія.  День від'їзду 01.03.10 р. 
Змагання особисто-командні. Кубок України – змагання особисті. 
Учасники: 
Згідно п. 3.2. Положення. 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 12,14,16,18,20,21,35,50. 
Групи у 3-етапних естафетах: Ч/Ж 16,20,21. Групи у 2-етапних естафетах Ч/Ж 14 та 60,90. 
 
Програма: модельні змагання (полігон); всі дистанції у заданому напрямку. 
25.01.10  Модельні змагання (полігон). 
26.02.10 середня дистанція (ЧУ, КУ 5 етап) 
27.02.10 довга дистанція (ЧУ, КУ 6 етап) 
28.02.10 естафети (ЧУ) 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань, що вказується в інформаційному 
бюлетені. 
 
 

5.4. СОЛ. Чемпіонат України серед юніорів та юнаків. 
Змагання проводяться в Івано-Франківській області. 
День приїзду 25.02.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 01.03.10 р. 
Змагання особисто-командні. 
Учасники: 
Згідно п. 3.2. Положення. 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 12,14,16,18,20. 
Групи у 3-етапних естафетах: Ч/Ж 16,20. Групи у 2-етапних естафетах Ч/Ж 14. 
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Програма: модельні змагання (полігон); всі дистанції у заданому напрямку. 
25.01  Модельні змагання (полігон). 
26.02.10 середня дистанція  
27.02.10 довга дистанція  
28.02.10 естафети  
 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань, що вказується в інформаційному 
бюлетені. 
 
 

5.5. ТРО . Особистий чемпіонат України  серед юніорів та юнаків  , Кубок України 
(1-2 етапи.)   
Змагання проводяться у Дніпропетровській області.  
День приїзду 02.04..10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 05.04.10 р. 
Змагання особисті.  
Учасники чемпіонату України серед юніорів та юнаків: класи: О,В; групи: Ч/Ж ,20,18,16,14,  
Програма: модельні змагання, середня, коротка та подовжена дистанції. 
Кубок  України. 
Учасники змагань: класи: О,В, групи: ЧЖ 21Е, 21Р,45. 
Програма: модельні змагання, коротка та подовжена дистанції.  
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК , що вказується в Інформаційному бюлетені. 
 

  

5.6. СОР. Чемпіонат України (6 годин)  Кубок України (1-й етап). 
Змагання проводяться у Чернівецькій області.  

День приїзду 09.04.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 12.04.10 р. 
Змагання командні.  

Учасники: згідно з п.3.2 Положення. 
Групи: Ч, Ж та МІКС 14, 18, 20, 21, 40, 55 і старші (за датою народження) . 
Програма: модельні змагання (полігон), дистанція рогейну.  
Формат змагань - 6 годин. 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань:   
Ю.Штемплеру, вул. Українська 12/19, 58000 м. Чернівці, Україна.  
Телефон 8-0372-525520, 8-050-3747208.  E-mail: shtempler@mail.ru 
Додаткова інформація - на www.bukovinaorient.org.ua  ,  www.rogaining.org.ua 
 

 
5.7. MTBO. Чемпіонат  України. Кубок України ( 3-4 етапи.)  

 Змагання проводяться у Закарпатській області. 
День приїзду 09.04.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 12.04.10 р. 
Змагання особисто-командні. Кубок України – змагання особисті. 
Учасники: 
Склад команди 12 – учасників 2 – тренера 1 – представник. 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 14,17, 20, 21Е, 21А, 40, 50, 60 
Програма: коротка у заданому напрямку та довга дистанції з вільним вибором порядку 
проходження КП.  Модельні змагання (полігон).  
09.04.10 р. – Модельні змагання (полігон). 
10.04.10 р. - коротка у заданому напрямку.  
11.04.10 р. – довга дистанція з вільним вибором порядку проходження КП. 
  
Визначення результатів: Згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань на E-mail  tsepurdey@mk.uz.ua 
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5.8. СОБ. Чемпіонат України спринт. Кубок України (1етапи.) Чемпіонат України в 
естафетах на спринтерських дистанціях.   
Змагання проводяться у м. Київ.  
День приїзду 09.04.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 12.04.10 р. 
Змагання особисто-командні. КУ змагання особисті. 
Учасники КУ: згідно з п.3.2 Положення. 
Склад команди – 15 учасників, 1 – тренер, 1 – представник. 
Групи в естафетах: МІКС 12, 14, 16, 18, 20, 21,21Е та ветерани згідно бюлетеня. 
Програма: кваліфікація та фінал спринта, естафета на спринтерських дистанціях.  
09.04.   Модельні змагання (полігон). 
10.04.  Кваліфікація та фінал спринта.  
11.04.  Естафета на спринтерських дистанціях. 
 
 Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня. 
 

5.9. ТРО. Чемпіонат України. Командний чемпіонат України серед юніорів та 
юнаків.  Кубок України ( 3-5 етапи.)   
Змагання проводяться у Харківській області.  
День приїзду 15.04.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 19.04.10 р. 
5.9.1. Чемпіонат України. 
Змагання особисто-командні. 
Учасники: класи: О,Р. групи: Ч/Ж 21Е,21Р,45, в естафеті Ч21Е, Ж21Е, МІКС21Е.  
Програма: модельні змагання, середня та довга дистанції, Темп-О(довга), 4-х етапна 
естафета. 
 
5.9.2. Чемпіонат України серед юніорів та юнаків. 
Змагання командні. 
Учасники: класи: О,В, групи: Ч/Ж 20,18,16,14, в естафеті Ч/Ж 20,18,16.  
Програма: модельні змагання, середня та довга дистанції, Темп-О(довга), 4-х етапна 
естафета. 
 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення; командні результати за сумою очок 
на 4 дистанціях. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК , що вказується в Інформаційному бюлетені. 
 

5.10. СОБ. Чемпіонат України серед юніорів та юнаків. Кубок України (2-4 етапи). 
Чемпіонат України в естафетах на середніх дистанціях.   
Змагання проводяться у Черкаській області.  
День приїзду 21.04.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 26.04.10 р. 
Змагання особисто-командні. 
Учасники КУ: згідно з п.3.2 Положення. 
 
Учасники ЮЧУ у особисто-командних змаганнях: групи: Ч, Ж 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Групи в естафетах: МІКС 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21Е та 110, 135, 160.  
Програма: Подовжена дистанція, 3х етапна естафета на середніх дистанціях, супер 
спринт,надкоротка дистанція.  
21.04.  Модельні змагання (полігон). 
22.04.  Подовжена дистанція. 
23.04.  3-етапна естафета. 
24.04.  Суперспринт 
25.04.  Надкоротка дистанція. 
  
 Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
 
 
 



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ НА 2010 РІК 
 

 8

 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня. 
 

5.11. СОБ. Командний Чемпіонат України. Чемпіонат України в естафетах на 
довгих дистанціях. Кубок України ( 5-7 етапи.)  
Змагання проводяться у Луганській області  (м. Северодонецьк).  
День приїзду 05.05.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 10.05.10 р. 
Змагання командні. КУ змагання особисті. 
Учасники КУ: згідно з п.3.2 Положення. 
Групи в 3- етапних естафетах: Ч, Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21,21Е, та 110, 135, 160. 
Програма: суперспринт, короткі, подовжені дистанції, 3-етапна естафета на довгих 
дистанціях.  
05.05.   Модельні змагання (полігон). 
06.05.  Подовжена дистанція. 
07.05.  Коротка дистанція. 
08.05.  3- етапна естафета. 
09.05.  Суперспринт. 
 
 Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня. 
 

5.12 ТРО. Командний чемпіонат України. Чемпіонат України з естафет. Кубок 
України (6-7 етапи.)   
Змагання проводяться у Луганській області..  
День приїзду 06.05.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 10.05.10 р. 
 
5.12.1. Командний Чемпіонат України. 
Змагання командні. 
Учасники: класи: О,Р, В. групи: Ч/Ж 21Е,21Р,20,18,16,14,45.  
Програма: модельні змагання, середня та подовжена дистанції. 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
 
5.12.2. Чемпіонат України з естафет. 
Змагання командні. 
Учасники: класи: О,В, групи: Ч/Ж 21Е,20,18,16,МІКС21Е.  
Програма: 3-х етапна естафета. 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення; командні результати за сумою очок, 
набраних не більше 3-х команд. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК , що вказується в Інформаційному бюлетені 
 

5.13. СОР.  Чемпіонат України (12 годин), Кубок України (2-й етап). 
Змагання проводяться у Дніпропетровській області.  

День приїзду 21.05.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 24.05.10 р. 
Змагання командні.  

Учасники: згідно з п.3.2 Положення. 
Групи: Ч, Ж та МІКС 14,18,20,21,40,55 і старші (за датою народження) . 
Програма: модельні змагання (полігон), дистанція рогейну.  
Формат змагань  – 12 годин. 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань:   
Zaerko Valeriy <zaera@mail.ru>; Filchenko  x239fnm@gmail.com 
 
Додаткова інформація на веб-сторінці Дніпропетровської обл. ФСО: 
http://www.orienteering.dp.ua/   та  www.rogaining.org.ua 
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5.14. MTBO. Чемпіонат  України. Кубок України (5-6 етапи)   
 Змагання проводяться у Закарпатській області. 
День приїзду 21.05.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 24.05.10 р. 
Змагання особисто-командні. Кубок України – змагання особисті. 
Учасники: 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 14,17, 20, 21Е, 21А, 40, 50, 60 
Програма: спринт та довга дистанції у заданому напрямку. Модельні змагання (полігон).  
22.05.10 р. – спринт.  
23.05.10 р. – довга дистанція.  
Визначення результатів: Згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань на E-mail  tsepurdey@mk.uz.ua  
 

 
5.15. СОР. Чемпіонат України (24 години). Кубок України (3-й етап). 
Змагання проводяться у Чернівецькій області.  

День приїзду 11.06.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 15.06.10 р. 
Змагання командні.  

Учасники: згідно з п.3.2 Положення. 
Групи: Ч, Ж та МІКС 14, 18, 20, 21, 40, 55 і старші (за датою народження). 
Програма: модельні змагання (полігон), дистанція рогейну. 

Формат змагань – 24 години (для вікових груп Ч/Ж14 з 20:00 до 8:00 наступного дня 
передбачена перерва в центрі змагань) 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань:   
Ю.Штемплеру, вул. Українська 12/19, 58000 м. Чернівці, Україна.  
Телефон 8-0372-525520, 8-050-3747208.  E-mail: shtempler@mail.ru 
Додаткова інформація - на www.bukovinaorient.org.ua  ,  www.rogaining.org.ua 

 
5.16. ТРО . Особистий чемпіонат України. Кубок України (8-9 етапи).   

Змагання проводяться у Луганській області.  
День приїзду 18.06.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 21.06.10 р. 
Змагання особисті. 
Учасники: класи: О,Р,В, групи: Ч/Ж 21Е,21Р,20,18,16,14,45.  
Програма: модельні змагання, довга та подовжена дистанції, Темп-О(коротка). 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК , що вказується в Інформаційному бюлетені. 

 
5.17. СОБ. Особистий Чемпіонат України. Чемпіонат України на надкороткий 

нічний дистанції. Кубок України (8-10 етапи).  
Змагання проводяться у м. Севастополь.  
День приїзду 01.07.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 05.07.10 р. 
Змагання особисті. 
Учасники : згідно з п.3.2 Положення. 
Програма: середня, надкоротка та довга дистанція.  
01.07.   Модельні змагання (полігон). 
02.07.  Довга дистанція.  
03.07.  Надкоротка нічна. 
04.07.  Середня дистанція. 
  
 Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 

Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня 

 

5.18. СОР. Чемпіонат України серед юніорів та юнаків. Кубок України (4-й етап). 

Змагання проводяться в Луганській області. 
День приїзду 09.07.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 12.07.10 р.  
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Змагання командні.  
Учасники: згідно з п.3.2 Положення. 
Групи у ЮЧУ: Ч, Ж та МІКС 14,18,20 ( за датою народження). 
Групи у КУ: згідно з п.3.2 Положення. 
Програма: модельні змагання (полігон), дистанція рогейну.   
Формат змагань – 12 годин (для вікових груп Ч/Ж14 – 6 годин) 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань   dankoev@bigmir.net. Додаткова 
інформація – на сайті   www.rogaining.org.ua 

 
 
5.19. СОБ. Всеукраїнські юнацькі cпортивні ігри.  

Змагання проводяться у Черкаській обл. 
День приїзду 15.07.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 19.07.10 р. 
Змагання особисто-командні. 
 
Учасники ЮЧУ у особисто-командних змаганнях: групи: Ч, Ж 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Групи в естафетах:  МІКС 12, 14, 16, 18, 20. 
Програма: Середня, надкоротка, естафети на коротких дистанціях, довга та подовжена 
дистанції.  
15.07.   Модельні змагання (полігон). 
16.07.  Спринт, коротка дистанція. 
17.07.  Естафети. 
18.07   Довга та середня дистанції. 
  
 Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня. 
 

5.20. СОБ. Чемпіонат України серед ДЮСШ МСМС та відомств.  
Змагання проводяться у АР Крим. 
День приїзду 01.08.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 07.08.10 р. 
Змагання особисто-командні. 
Учасники ЧУ у особисто-командних змаганнях: групи: Ч, Ж 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Групи в естафетах: Ч, Ж ,  12, 14, 16, 18, 20. 
Програма: спринт, довга, середня дистанція, коротка дистанція, естафета на середніх 
дистанціях.  
01.08.   Модельні змагання (полігон). 
02.08.  Спринт. Коротка дистанція. 
03.08.  Середня дистанція. 
04.08.  Довга дистанція. 
05.08   День відпочинку. 
06.08.  Естафети.  
  
 Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 

Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня. 

 

5.21 MTBO. Чемпіонат  України. Кубок України( 7 етап.)   
Змагання проводяться у м. Київ. 
День приїзду 27.08.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 30.08.10 р. 
Змагання особисто-командні. Кубок України – змагання особисті. 
Учасники: 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 14,17, 20, 21Е, 21А, 40, 50, 60 
Групи в 3-етапних естафетах: Ч-21; групи у 2-етапних естафетах: Ч/Ж 17, 14, Ж-21, mix 21. 
Програма:  
27.08.10 р. -  Модельні змагання (полігон). 
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28.08.10 р. – Естафети. 
29.08.10 р. – Подовжена дистанція.  
 
Визначення результатів: Згідно з розділом 4 Положення. 

Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань на E-mail   

 
5.22. СОБ. Чемпіонат України з багатоборства. Кубок України (11-13 етапи). 

Командний чемпіонат України серед ДСО та відомств. Чемпіонат України серед клубів 
ФСОУ. 
Змагання проводяться у м. Херсон.  
День приїзду 23.09.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 27.09.10 р. 
Змагання особисто-командні. 
Учасники: згідно з п.3.2 Положення. 
Склад команди території 15__ учасників, _2__ тренери, _1_ представник. 
Склад команди клубу – 15__ учасників, _1__ тренери, _1_ представник. 
 
Програма: середня, надкоротка та довга дистанція.  
23.09.   Модельні змагання (полігон). 
24.09.  Довга дистанція. 
25.09.  Середня дистанція. 
26.09.  Надкоротка. 
 
 Визначення результатів: особистий результат учасників визначається за більшою сумою 
очок за 3 види змагань згідно з таблицями 8.1 – 8.3 п.3 додатку 8 правил змагань. У разі коли 
спортсмени набрали однакову суму очок, перевага надається тому, хто має більше послідовно 
I, II, III і далі місць. На основі підсумкового особистого протоколу змагань (місце і очки за 
більшою сумою очок за 3 дні змагань), визначаються командні результати серед територій, як 
сума очок до 10 кращих спортсменів команди у всіх вікових групах. 
Командний результат серед клубів визначається як сума очок до 10 кращих особистих 
результатів у всіх вікових групах. 

Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня 

 
5.23. ТРО. Особистий чемпіонат України з багатоборства. Кубок України (10-11 етапи).  
Змагання проводяться у м Києві.  
День приїзду 24.09.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 27.09.10 р. 
Змагання особисті. 
Учасники: класи: О,Р,В, групи: Ч/Ж 21Е,21Р,20,18,16,14,45.  
Програма: модельні змагання, коротка та довга дистанції. 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення за сумою балів, набраних учасником 
на двох дистанціях.. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК , що вказується в Інформаційному бюлетені. 

 
5.24. СОБ. Чемпіонат України на марафонських дистанціях. Чемпіонат України на нічний  
середній  дистанції.  Кубок України( 14 етап.)  
Змагання проводяться у Чернівецькій області.  
День приїзду 01.10.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 04.10.10 р. 
Змагання особисто-командні. 
Склад команди – 15 учасників, 1-тренер. 1-представник. 
Групи: Ч, Ж 18, 20, 21Е, 21А, 35, 45, 50. 
Учасники: згідно з п.3.2 Положення. 
Програма:  
01.10.   Модельні змагання (полігон). Середня дистанція нічна. 
02.10.  Мандатна комісія . Модельні змагання. 
03.10.  Змагання на марафонській дистанції.  
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 Визначення результатів: до заліку команди зараховуються до 10 кращих результатів 
учасників команди. 

Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань згідно інформаційного бюлетеня 

 
5.25. MTBO. Чемпіонат  України. Кубок України (8-9 етапи).   
Змагання проводяться у Дніпропетровській обл. 
День приїзду 15.10.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 18.10.10 р. 
Змагання особисто-командні. Кубок України – змагання особисті. 
Учасники: 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 14,17, 20, 21Е, 21А, 40, 50, 60 
Програма: модельні змагання (полігон), коротка дистанція за вибором та середня дистанція у 
заданому напрямку.  
15.10.10 р. - Модельні змагання (полігон).  
16.10.10 р. – коротка дистанція з вільним вибором порядку проходження КП (Free Order) 
17.10.10 р. – середня дистанція у заданому напрямку 
 
Визначення результатів: Згідно з розділом 4 Положення. 

Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань на E-mail   

 
5.26. ТРО. Особистий чемпіонат України з багатоборства. Кубок України (12-13 етапи).  
Змагання проводяться у Дніпропетровській області.  
День приїзду 22.10.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 25.10.10 р. 
Змагання командні. 
Учасники: класи: О,Р,В, групи: Ч/Ж 21Е,21Р,20,18,16,14,45.  
Програма: модельні змагання, середня та подовжена дистанції. 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення за сумою балів, набраних учасником 
на двох дистанціях. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК , що вказується в Інформаційному бюлетені. 

 
 
5.27. СОЛ. Чемпіонат України. Кубок України (1-2 етапи сезону 2010-2011 рр.). 

Змагання проводяться в Чернівецькій області. 
День приїзду 25.12.10 р. Мандатна комісія. День від'їзду 28.12.10 р. 
Змагання особисті. 
Учасники: 
Групи в особистих змаганнях: Ч/Ж 12,14,16,18,20,21,35,50. 
 
Програма:. 
25.12 Модельні змагання (полігон). 
26.12 Спринт. (КУ 1 етап) 
27.12 Коротка дистанція. (КУ 2 етап) 
 
Визначення результатів: згідно з розділом 4 Положення. 
Попередні заявки надсилаються на адресу ГСК змагань, що вказується в інформаційному 
бюлетені. 

 

5.28. СОЛ. Кубок України  2009-2010 рр. Зведена таблиця етапів 
Етап Дата Місце проведення Дистанція Примітка 

1 18-21.12.2009 Івано-Франківська обл. спринт заданий напрямок 
2 коротка заданий напрямок  
3 22-25.01.2010 м. Київ суперспринт заданий напрямок 
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4 подовжена заданий напрямок 
5 25.02-01.03.2010 Івано-Франківська обл. середня заданий напрямок 
6 довга заданий напрямок 

  
* * * 

5.29. СОБ . Кубок України 2010 року. Зведена таблиця етапів. 
Етап Дата Місце проведення Дистанція Примітка 

1 10.04.10.   
м. Київ спринт заданий напрямок, 

масовий старт 
2 

21 – 26.04.10. м. Черкаси 
подовжена заданий напрямок 

3 суперспринт заданий напрямок 
4 надкоротка заданий напрямок  
5 

05 -10.05.10. м. Северодонецьк 
подовжена заданий напрямок 

6 коротка заданий напрямок 
7 суперспринт заданий напрямок 
8 

24-28.06.10. м. Севастополь 
довга заданий напрямок 

9 середня заданий напрямок 
10 надкоротка заданий напрямок 
11 

23 -27.09.10. м. Херсон 
довга заданий напрямок 

12 середня заданий напрямок 
13 надкоротка заданий напрямок 
14 01-04.10.10. м. Чернівці марафон заданий напрямок 

 

5.30. MTBO. Кубок України  2010 р. Зведена таблиця етапів 
Етап Дата Місце проведення Дистанція Примітка 

1 06.02.2010 
07.02.2010 Закарпатська обл. коротка заданий напрямок 

2 середня заданий напрямок 
3 10.04.2010 

11.04.2010 Закарпатська обл. коротка  заданий напрямок 
4 довга вільний вибір 
5 22.05.2010 

23.05.2010 Закарпатська обл. спринт заданий напрямок 
6 довга заданий напрямок 
7 29.08.2010 м. Київ подовжена заданий напрямок 

8 16.10.2010 
 

17.10.2010 
Дніпропетровська обл. 

коротка вільний вибір 

9 середня заданий напрямок 

 
 

5.31 ТРО. Кубок України 2010 р. Зведена таблиця етапів. 

Етап Дата Місце 
проведення Дистанція Відповідальний Примітка 

1 03-04.04 Дніпропетровська 
обл. 

середня Заєрко В. кубок 
2 подовжена кубок  
3 

16-18.04 Харківська обл. 

середня 

Опанасенко М. 

особ-ком ч-т 
4 довга особ-ком ч-т 

5 Темп-
О(довга) 

особ-ком ч-т 

6   07-09.05 Луганська обл середня Данько Є. командний ч-т 
7 подовжена командний ч-т 
8 26-27.06 Луганська обл спринт Данько Є. особ ч-т 
9 довга особ ч-т 

10 25-26.09 м. Київ коротка Черниш Є. багатоб особ. 
11 середня багатоб особ. 
12 23-24.10 Дніпропетровська коротка Заєрко В.В. багатоб ком. 
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13 обл. середня багатоб.ком. 
 
   

5.32. СОР. Кубок України  2010 р. Зведена таблиця етапів. 
Етап Дата Місце проведення Дистанція Примітка 

1 09-12.04.2010   Чернівецька  область 6 годин  
  

2 21-24.05.2010  Дніпропетровська 
область 

12 (6) годин  
  

3 11-15.06.2010  Чернівецька область 24 (12) години  
  

4 09-12.07.2010  Луганська обл. 12 (6) години  
  

 
 6. НАГОРОДЖЕННЯ 

6.1 Чемпіонат України 
Учасники, які посіли І-III місця у групах Ч/Ж 21Е у кожному виді програми змагань, 

нагороджуються дипломами і медалями Міністерства відповідних ступенів, в інших групах –
дипломами і медалями Федерації. 

Команди, які посіли І-III місця, нагороджуються дипломами Міністерства відповідного 
ступеня. 

6.2 Чемпіонат України серед юніорів та юнаків 
Учасники, які посіли І-III місця у групах Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20, нагороджуються дипломами і 

медалями Федерації. 

6.3 Кубок України 
Учасники, які посіли за сумою етапів І-III місця у групах Ч/Ж 21Е у кожному виді програми 

змагань , нагороджуються дипломами і медалями МСМС , в інших групах - дипломами і 
медалями Федерації відповідних ступенів. 
  

 7. ФІНАНСУВАННЯ 
Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів-представників (страхування 

спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за проживання, харчування, добові, збереження 
заробітної плати), а також з оплатою спортивних карт - за рахунок організацій, що 
відряджають. 

Витрати, що пов’язані з організацією змагань (оренда електронної відмітки, радіостанцій, 
іншого обладнання та транспорту, нагородна атрибутика, відрядження суддів, канцелярські 
товари тощо), здійснюються за рахунок коштів Міністерства згідно із Єдиним (скорегованим) 
календарним планом спортивних заходів України на 2009 рік, коштів Федерації та інших 
залучених Федерацією позабюджетних надходжень згідно із затвердженим кошторисом. 

Витрати, що пов’язані з нагородженням на Кубку України, здійснюються за рахунок коштів 
Федерації. 

 

 8. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ СПОРТИВНИХ СПОРУД ТА ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ 
УЧАСНИКІВ І ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2025 “Про 
порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення 
масових спортивних та культурно-видовищних заходів”: 

 - підготовка спортивних споруд покладається на їх власників; 
 - контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпеченням безпеки під час  

проведення змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними органами виконавчої 
влади областей. 

Власник спортивної споруди не менш, ніж за 4 години до початку змагань зобов'язаний 
подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань. 
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Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стало причиною виникнення 
надзвичайних обставин під час проведення змагань, тягне за собою відповідальність, 
передбачену чинним законодавством України. 
  
 9. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до «Положення  про 
медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 27.10.2008 № 614.  

Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром 
спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами незалежно від їх 
відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних 
закладів загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані 
медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх 
рівнів. Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи, повинні мати все 
необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у 
відповідні лікувально-профілактичні заклади. 

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. 
Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів 
змагань. 

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного 
забезпечення змагань та звіт після їх закінчення згідно із затвердженою формою. 

 

 10. ЗАЯВКИ 
Попередні заявки на участь у змаганнях повинні досягнути організаторів змагань 

(щонайменше - кількість учасників по групам та кількість естафетних команд за групами, 
наявність в учасників електронної картки для відмітки) не пізніше 14 днів до початку змагань, а 
попередні іменні заявки - не пізніше 7 днів до початку змагань. Якщо адреса не визначена в 
бюлетені про змагання, заявки слід надсилати Федерації спортивного орієнтування України на 
E-mail: ouf@orienteering.org.ua або факсом на номер 044-5259074. 

 
Іменні заявки, що затверджені керівником структурного підрозділу з питань фізичної 

культури та спорту обласної державної адміністрації або клубів, та завірені медичною 
установою або спортивним диспансером, паспорти або свідоцтва про народження, 
кваліфікаційні книжки спортсменів подаються безпосередньо до мандатної комісії. 
 

 
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. 
До змагань допускаються команди, які підтвердили у встановлений термін свою участь у 

змаганнях. 
Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові місця 

команд-учасниць надається до Міністерства у день закінчення змагань за телефоном:  
096-352-40-69 – Дудко Таміла Олександрівна та на е-mail:  
 
Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки завойованих 

очок), подаються до Міністерства протягом 5 (п’яти) днів після закінчення змагань  на  адресу: 
Мінсім’ямолодьспорт України (відділ розвитку неолімпійських видів спорту)  
вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна 

 
Це положення є офіційним викликом на змагання.  

 
 

Департамент фізичного виховання 
та неолімпійських видів спорту 

 
 




