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ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ
Державна служба молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування
України, Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Київської
міськдержадміністрації, Федерація спортивного орієнтування м. Києва, Федерація
спортивного орієнтування Київської області
Суддівська колегія:
Головний суддя
Головний секретар
Заступник головного судді по дистанціях
Заступник головного судді з орг. питань
Заступник головного судді – лікар
Контролер ФСОУ

Березовський Василь (нац.категорія)
Постельняк Марина (І категорія)
Ткаченко Василь (І категорія)
Калінкін Олександр (І категорія)
Коровіна Маріана (І категорія)
Асмолов Олександр (нац. категорія)

МАНДАТНА КОМІСІЯ ТА ЦЕНТРИ ЗМАГАНЬ
Мандатна комісія та центр 1-го дня змагань розташовані біля станції метро
«Політехнічний інститут» та працюватимуть 06.05.2012 з 9-00 до 13-00 (адресу та
схему розміщення див. у наступному бюлетені).
Центр 2, 3, 4 днів змагань розташований у оздоровчому комплексі “Ясний”
(с. П’ятихатки, 34 км старого Обухівського шосе). Від станції метро “Видубичі” їхати
маршруткою 311, 313 до зупинки “П’ятихатки” (час у дорозі 25 хвилин, вартість 9
грн.), далі пішки 500 м за вказівником до комплексу «Ясний»; або маршруткою 314
до зупинки «Ясний» (час у дорозі 35 хвилин, вартість 8 грн.).
Домовтесь з водієм маршрутки на зворотній виїзд 09.05. (підсадка на зупинці
«П’ятихатки» може бути проблематичною).

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі в змаганнях допускаються громадяни України, представники збірних
команд Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, клубів та
спортсмени особисто, в тому числі іноземні громадяни (поза конкурсом). Склад
команди до 15 учасників, 2 тренера, 1 представник. Кількість команд від
території
не
обмежена.
Спортсмени
змагаються
в
групах:
Ч/Ж
12,14,16,18,20,21Е,21А та 35,40,45,50,55,60,65,70 та старші. Групи в 3-х етапних
естафетах: Ч/Ж 12,14,16,18,20,21 та 110,135,160,180. Комплектування естафетних
команд – по територіях. Неповні команди до змагань не допускаються. Естафетні
команди, скомплектовані зі спортсменів різних територій, змагаються поза
конкурсом.
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В разі отримання менше ніж 5-х індивідуальних заявок у групу та 3-х заявок у
естафетну групу, організатори мають право об’єднати групу з сильнішою суміжною
групою за винятком найстаршої ветеранської групи.
У чемпіонаті України серед ветеранів склад команди до 15 учасників. Кількість
команд від території не обмежена. Спортсмени змагаються в групах:
Ч/Ж35,40,45,50,55,60,65,70 та старші. Групи в 3-х етапних естафетах:
Ч/Ж110,135,160,180. Комплектування естафетних команд – по територіях. Неповні
команди до змагань не допускаються. Естафетні команди, скомплектовані зі
спортсменів різних територій, змагаються поза конкурсом.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
06 травня 2012
09.00 – 13.00
09.00 – 13.00
14.00

Неділя
Приїзд учасників
Робота мандатної комісії
Початок змагань на дистанціях спринту

07 травня 2012 Понеділок
11.00
Початок змагань на середніх дистанціях
15.00
Нагородження переможців та призерів змагань 1-го та 2-го днів
08 травня 2012 Вівторок
11.00
Початок змагань у 3-х етапній естафеті на довгих дистанціях
15.00
Нагородження переможців та призерів змагань у естафеті
09 травня 2012
11.00
14.30
з 15.00

Середа
Початок змагань на довгих дистанціях
Нагородження переможців та призерів змагань
Роз’їзд учасників змагань

МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТИ ЗМАГАНЬ
06.05 – паркова місцевість з дуже розвинутою сіткою асфальтованих доріг та
стежок, будинків різних розмірів та конфігурацій, великою кількістю штучних та
рослинних деталей, добра прохідність. Карта корегування 2011р. (Кірьянов В.),
редакція у квітні 2012р. Масштаб 1:4 000, перетин 2,5м. (Попередня версія карти
2000 р. (автор Глущенко Л.) не використовувалась для проведення змагань).
07-09.05 – місцевість рівнинного типу, насичена дрібними формами рельєфу. Ліс
хвойних порід, з чіткою системою просік та розвинутою мережею доріг, доброї та
середньої прохідності, місцями зустрічається ожина, на старих та нових вирубках –
переважно поганої прохідності. Грунт піщаний. Небезпечних місць немає, окрім
шосе, яке учасники не перетинають та не використовують для можливого руху по
дистанціях. Карта коректування 2012 р. (Гаврилюк О., Слободянюк Р.), перетин
2,5м. (Попередня версія карти (автор Гаврилюк О.) використовувалась у 2005 р. на
міжнародних змаганнях ветеранів). Масштаб карти на середній дистанції та
естафетах 1:10 000, на довгій дистанції для груп Ч/Ж 18,20,21Е масштаб 1:15 000,
для решти груп - 1:10 000.
З попередніми версіями карт можна ознайомитись на сайті змагань www.kievorient.at.ua
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ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ ТА ТРЕНУВАННЯ
Для відвідування заборонені парки Пушкіна, парк КПІ та місцевість, яка
розташована на Південь від с. Козин між новою та старою Обухівськими трасами.
Для тренувань рекомендуються наступні райони, місцевість яких схожа на
місцевість районів змагань: Конча-Заспа, Конча-Озерна, Козин Північний, парк
Відрадний, парк Нивки. З питань проведення тренувань звертатись до Ткаченка
Василя (тел.0674442616).

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
В особистому заліку результат учасника визначається за меншим часом
проходження дистанції від моменту старту до фінішу.
Команди-переможниці у командному заліку визначаються згідно п.5 та п.3. додатку
8 чинних Правил змагань. Очки нараховуються для груп Ч/Ж16,18,20 згідно
таблиць № 8.2, 8.5; для групи Ч/Ж21Е – згідно таблиць 8.1, 8.4; для інших груп –
згідно таблиць № 8.3, 8.6.
У залік команді зараховуються:
Командний чемпіонат України - до 12 кращих особистих результатів індивідуальних
змагань у всіх вікових групах; до 4 кращих результатів в 3-х етапних естафетах;
Чемпіонат України з естафет на довгих дистанціях – до 4 кращих результатів в 3-х
етапних естафетах у всіх вікових групах;
Чемпіонат України на довгих дистанціях – до 12 кращих особистих результатів
індивідуальних змагань у всіх вікових групах
Чемпіонат України серед ветеранів – до 12 кращих особистих результатів
індивідуальних змагань у групах ветеранів; до 4 кращих результатів в 3-х етапних
естафетах ветеранів.
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 21 (для чемпіонату
України), у всіх групах (для чемпіонату України серед ветеранів).
Спортсмени, які не з’являться на церемонію нагородження нагороди не
отримають.

РОЗМІЩЕННЯ
Комплекс «Ясний» (центр змагань) пропонує наступні види розміщення:
- номери на 4 особи – 61,00 грн. за особу/за ніч (90 місць);
- номери на 4 особи – 39,00 грн. за особу/за ніч (130 місць);
- номери на 4-6 осіб двоярусні ліжка – 30,00 грн. за особу/за ніч (30 місць).
Можна отримати знижку 10%, якщо квитанція не потрібна.
Розміщення у власних наметах – 10,00 грн. за особу/за ніч (приготування їжі лише
на газових горілках, туалети та душ у корпусах).
Замовити розміщення можна за електронною адресою vasber@mail.ru, обов’язково
вказати контактний телефон. Представник несе фінансову відповідальність за
бронювання розміщення (у разі не заповнення зарезервованих місць – сплачує
вартість першої доби ночівлі за кожне незайняте місце)
Заявка вважається прийнятою, якщо вона з’явилась на сайті змагань
www.kiev-orient.at.ua (на сайті також можна дізнатись про кількість місць, що
залишились).
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Самостійно можна замовити розміщення в готелях міста Києва (напр.«Юний
турист» від 65,00 грн. тел. 0445260478; 0445263642).

ХАРЧУВАННЯ
За попередніми заявками (не пізніше 01.05) можливий заказ харчування: сніданок –
15 грн., обід – 20 грн., вечеря – 15 грн. Самостійне приготування їжі можливе лише
на газових горілках.

ЗАЯВКИ
До змагань допускаються команди, які підтвердили у встановлений термін свою
участь у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях надаються до 20.00
03 травня 2012 р. через «ONLINE заявки на участь у змаганнях» на сайті ФСОУ
http://orient.z52.ru/index.php, при цьому власникам SI-card треба вказати номери
своїх чипів.
Іменні заявки, завірені відповідною медичною установою або спортивним
диспансером, паспорт або свідоцтво про народження, кваліфікаційна книжка
спортсмена, подаються безпосередньо до мандатної комісії.
На мандатній комісії представник отримує рахунок на сплату річних та заявочних
внесків, оренди чипів, а також стартовий протокол на всі дні змагань. Внести зміни
в протокол буде можливо лише при наявності вільних місць, сплативши
штраф у розмірі компенсаційних внесків згідно фінансово-майнового
регламенту ФСОУ на 2012 р..
Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс.
Внески за 4 дні змагань :
Рік народження спортсменів

Пільговий заявочний
Пільговий
внесок для членів Повний пільПовний
заявочний внесок
говий внесок
ФСОУ
внесок не
для членів ФСОУ
членів ФСОУ членів ФСОУ
(доля організа(доля ФСОУ)
За 4 дні, грн. За 4 дні, грн.
тора)
За 4 дні, грн.
За 4 дні, грн.

1999 р.н. та молодші
1998 р.н.
1996 – 1994 рр.н.,
чоловіки 1952 р.н. та старші,
жінки 1957 р.н. та старші
Чоловіки 1993-1953 рр.н.,
жінки 1993-1958 рр.н.

Річний
членський
внесок
(при сплаті
до
10.05.2012

24
24

40
40

64
64

64
88

-15

32

60

92

124

30

40

80

120

160

50

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ
Жеребкування буде здійснено комп’ютерним способом у присутності контролера
ФСОУ чи голови журі. Поточну інформацію, щодо протоколів старту, результатів
можна отримати на сайті змагань www.kiev-orient.at.ua.
На змаганнях буде застосована електронна відмітка Sport Ident. Учасники, які мають
SI-чіпи, мають повідомити про це організаторів при подачі попередньої заявки та
вказати їх номер. Учасники, які не мають SI-чіпів, сплачують їх оренду додатково до
стартового внеску в розмірі: 5 грн. за день (діти до 18 років та чоловіки 1952 р.н. і
старші, жінки 1957 р.н. і старші), 10 грн. на день (дорослі).
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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 Державної
служби молоді та спорту, заявочних внесків та коштів, що залучені організаторами
змагань.

КОНТАКТНІ АДРЕСИ
Василь Березовський
Телефон +380677505970
E-mail: vasber@mail.ru
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