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Регламент  

проведення чемпіонату України (дорослі, юніори та юнаки),  

Кубку України (2 етап)  

зі спортивного орієнтування (рогейн, 6 годин) (ІІІ-ІV ранг) 

 

1. Цілі та завдання 

Змагання проводяться з метою: 

широкого  залучення населення до занять фізичною культурою та спортом; 

подальшого розвитку виду спорту і його популяризації в державі; 

підвищення рівня майстерності спортсменів; 

відбору сильніших спортсменів до складу збірної команди України для участі в 

міжнародних змаганнях; 

активізації навчально-тренувальної роботи у спортивних організаціях; 

підведення підсумків роботи в спортивних організаціях. 

2. Строки і місце проведення змагань 

Чемпіонат України (дорослі, юніори та юнаки), Кубок України (1 етап) зі 

спортивного орієнтування (рогейн, 6 годин) проводяться з 15 травня по 18 

травня 2015 року в Цюрупинському районі, Херсонської області, центр змагань 

- ДЮСШ Цюрупинської ради,  вул. Самарця, 1-а 

3. Організація та керівництво проведенням змагань 

Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом та 

Федерацією спортивного орієнтування України (далі – Федерація). 

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення чемпіонату 

України (дорослі, юніори та юнаки), Кубку України (2 етап) зі спортивного 

орієнтування (рогейн, 6 годин) покладається на відділ з питань фізичної 

культури та спорту управління молоді та спорту Херсонської 

облдержадміністрації (Семченко Ю. О.), на суддівську колегію, яка 

рекомендована Федерацією, і склад якої затверджується Мінмолодьспортом. 

Головний суддя змагань: Кобець Сергій Миколайович(суддя І категорії,             

м. Херсон);  тел. 066-110-7046. 

4. Учасники змагань 

До участі у чемпіонаті України (дорослі, юніори та юнаки), Кубку 

України (2 етап) зі спортивного орієнтування (рогейн, 6 годин) допускаються 

спортсмени та команди АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, ФСТ, 

ДЮСШ, спортивних клубів.  
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Склад команди території: до 6 команд, 2 тренера, 1 представник. 

Кількість команд від території не обмежена. 

Групи учасників змагань: 

чемпіонат України серед дорослих –Ч/ Ж та МІКС  24, 40, 55, 65 і старші  

(за датою народження). 

Кубок України - Ч, Ж, МІКС відкритий клас; 

чемпіонат України серед юніорів та юнаків - Ч, Ж та МІКС  23, 20, 18. 

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. 

Всі питання щодо належності спортсменів до фізкультурно-спортивних 

товариств, відомств, територій, консолідованого заліку, нарахування 

заохочувальних очок, тощо, вирішуються тільки на початку змагань на підставі 

заявок на участь у змаганнях, списків збірних команд України та рішень Комісії 

Мінмолодьспорту щодо здійснення переводу спортсменів. 

 Рівень допуску до змагань (за класифікацією): 

юніори – ІІІ розряд; 

дорослі – ІІ розряд. 

5. Характер заходу 

Змагання – командні проводяться відповідно до Правил спортивних 

змагань зі спортивного орієнтування. 

 

6. Програма проведення змагань 

Чемпіонат України (дорослі, юніори та юнаки), Кубок України (2 етап) зі 

спортивного орієнтування (рогейн, 6 годин)  проводяться з 15 травня по 18 

травня  2015 року в Цюрупинському районі, Херсонської області. 

День приїзду – 15 травня 2015 року. 

Центр змагань: ДЮСШ Цюрупинської ради,  вул. Самарця, 1-а 

Склад команди території: до 6 команд, 2 тренера, 1 представник. 

Програма змагань 

15  травня,  п’ятниця    

12:00 - 20:00 Приїзд, розміщення учасників 

14:00 - 19:00 Робота мандатної комісії 

14:00 - 20:00 Модельні змагання (полігон) 

16  травня, субота 

09:00 - 10:30 Робота мандатної комісії 

16:30 - Видача карт 

18:00 - Старт змагань 

00:30 – Закриття фінішу 

01:00 – Публікація попередніх результатів  

17  травня, неділя 
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          15:00 - Нагородження призерів змагань 

18  травня, понеділок 

Від’їзд учасників змагань 

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань 

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 “Про 

порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць 

для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”. 

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів. 

Місце команди у кожній групі визначається за більшою кількістю балів, а 

у разі їх рівності - за меншим часом проходження дистанції. 

Місце команди у загальнокомандному заліку визначається за більшою 

сумою балів до 4-х кращих результатів команд території у будь-якій групі. 

Кількість балів визначається згідно з п.4. та п.3. додатка 8 чинних Правил. 

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у чемпіонаті України серед дорослих та 

юніорів зі  спортивного орієнтування (рогейн, 6 годин) у кожній групі та у 

загально-командному заліку, нагороджуються дипломами Федерації 

відповідних ступенів.  

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у Кубку України (2 етап) 

нагороджуються дипломами Федерації відповідних ступенів.  

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників 

Витрати на організацію та проведення чемпіонату України (дорослі, 

юніори та юнаки), Кубку України (2 етап) зі спортивного орієнтування (рогейн, 

6 годин) здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 

на 2015 рік у межах затвердженого кошторису та коштів, залучених 

Федерацією. 

Витрати на відрядження учасників змагань здійснюється за рахунок 

організацій, що відряджають. 

10. Строки та порядок подання заявок на участь  

Попередні заявки на участь у чемпіонаті України (дорослі, юніори та 

юнаки), Кубку України (2 етап) зі спортивного орієнтування (рогейн, 6 годин) 

не пізніше 10 травня 2015 року можна здійснити на сайті Федерації: 

http://orient.z52.ru/ 

Для участі у змаганнях до мандатної комісії в день приїзду подаються: 

іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних 

підрозділів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, та 

лікарем спортивного диспансеру, копія паспорту (свідоцтво про народження), 

класифікаційні книжки, страхові поліси тощо. 

До змагань допускаються команди та учасники, які підтвердили в 

установлений термін свою участь. 

http://orient.z52.ru/
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Питання щодо допуску до участі у змаганнях спортсменів або команд 

Донецької та Луганської областей, м. Севастополь та АР Крим вирішується 

суддівською колегією.      

Звіт головного судді змагань, протоколи результатів змагань, заявки 

(іменні та командні) надаються до Мінмолодьспорту протягом 5-ти 

календарних днів після завершення змагань на адресу: 

Міністерство молоді та спорту України,   

департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту, кім. 410, 

вул. Еспланадна, 42, 01601 м. Київ, Україна 

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та 

призові місця команд-учасниць надається до Мінмолодьспорту у день 

закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок) на е-mail:   

ishkov@sport.gov.ua 

 

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання. 
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