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ВІДКРИТІ ОСОБИСТО-КОМАНДНІ ЗМАГАННЯ
ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
ВІДКРИТИЙ ОСОБИСТО-КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«VII Матчева зустріч»
06-07.11.2021 Полтавський р-н
Бюлетень №3
Організатори:

ВП ГО ФСОУ у Полтавській області

Партнери:

Управління молоді та спорту Полтавської ОДА

Гол. суддя:

Машинський Сергій (СНК)

Служба дистанцій:

Пальоха А. (2К), Валенко В. (2К)

Інспектор:

Наточій М. (СНК), м.Харків

Місце проведення:

Полтавський р-н, с.Клюшники, с.Тернівщина. Арени змагань.

Сторінка змагань:

Офіційний веб-сайт, сторінка Facebook

Онлайн-заявка:

Форма онлайн-заявки

Група у Телеграм:

https://t.me/poltavabattle2021

Зв'язок із організатором

https://t.me/jogleader тел.066 764 55 18

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
6 листопада (Сб.)
«Клюшники»
Довга дистанція






7 листопада (Нд.)
«Тернівщина»
Подовжена дистанція






10:00 – 11:30 – робота реєстраційної комісії на арені старту;
11:30 – відкриття змагань, інформація;
12:00 – старт на довгих дистанціях;
15:00 – закриття арени фінішу;
Захід сонця 16:12
9:00 – 10:00 – робота мандатної комісії 2-го дня;
10:00 – нагородження учасників 1-го дня змагань, лотерея.;
11:00 – старт на подовжених дистанціях;
14:00 – нагородження учасників, команд. Закриття змагань.
Захід сонця 16:10

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Основні вимоги

Склад команди

Групи участі

У змаганнях беруть участь спортсмени Полтавської області та інших регіонів
України, спортсмени інших країн допускаються до участі поза конкурсом.
До 20 спортсменів (результат команди – 10 кращих результатів, групи OPEN
та KIDS не рахуються в ком.залік). Кількість команд необмежена.
Команда – клуб, регіон, місто, ОТГ, ДЮСШ (обов’язково подати на пошту
sergofsport@gmail.com список учасників і назву команди)
 чоловіки - Ч10, Ч12, Ч14, Ч16, Ч18, Ч21А, Ч21Е, Ч35, Ч40, Ч45,
Ч50, Ч55, Ч60, Ч65, Ч70;
 жінки - Ж10, Ж12, Ж14, Ж16, Ж18, Ж21А, Ж21Е, Ж35, Ж40, Ж45,
Ж50, Ж55, Ж60, Ж65, Ж70;
 OPEN (дорослі новачки), KIDS (діти до 10 років, новачки)
2

Обмеження

Допуск учасників у групи, що не відповідають їх віку та статі –
згідно п. I-9.1.7 чинних Правил змагань (далі – Правила) зі
спортивного орієнтування (редакція ФСОУ від 2021 року).
ГСК залишає за собою право об’єднати групи при кількості
учасників менше 5. Визначення об’єднаної групи – згідно
п. I-9.1.11 чинних Правил.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ
Станції:
Чіпи:
Оренда:
Важливо!

Відповідальність:

Sport Ident
Sport Ident
Діти (до 18 років) – 10/день, дорослі – 15/день
У випадку не спрацювання станції необхідно зробити
відмітку компостером у клітинку, в іншому разі
результат учасника буде не зарахований.
У випадку втрати чіпу, учасник сплачує його вартість у
розмірі 1300 грн., тому бажано додатково закріпити
чіп на шнурок до руки.

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Бюджет
Чіпи

Учасники

Відрядження

Оплата

Витрати на проведення змагань, оплата праці організаторів,
грамоти, медалі, призи, оренда електроніки, проїзд, - здійснюються
за рахунок благодійних стартових внесків.
Діти (до 18 років) – 10/день, дорослі – 15/день
Власні чіпи, вказуєте номер в онлайн-заявці.
Стартовий внесок за 2 дні змагань становить:
150 грн. – групи КІДС, 10, 12, 14, 65, 70;
200 грн. – групи ОПЕН, 16, 55, 60;
250 грн. – групи 18, 21А, 35, 40, 45, 50;
300 грн. – групи 21Е;
Сімейний внесок (від 3х осіб, сім’я, знижка 30%)
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. Є печатка відокремленого підрозділу
Оплату внеску необхідно здійснити до 01.11.2021, 22:00,
обов’язково підтвердивши оплату на електронну адресу
чи повідомленням у Вайбер або Телеграм. Здійснити оплату
необхідно на картковий рахунок. Звертайте увагу на комісію банку!
ПриватБанку 5168 7573 6296 5735 або
Монобанк 4441 1144 5150 6966
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ЗАЯВКА

Порядок

Термін
Оплата

Документи

Попередження!

Тренери, представники, учасники подають заявку на
участь у змаганнях через форму онлайн-заявки,
вказавши обов’язково:
 група участі спортсмена, номер чіпу (за наявності);
 участь у днях (1, 2; 1ий або 2ий);
Включно до 01 листопада 2021 року 22:00
Без підтвердження оплати учасник видаляється із
заявки після 02.11.2021 12:00
Від команди: список команди із відміткою медичного
допуску та відміткою структурного підрозділу з питань
фізичної культури та спорту, копії страхових полісів
на кожного учасника команди
Від учасника (якщо особисто): відмітка медичної установи
про допуск у змаганнях, копія діючого страхового полісу.
Без зазначених документів та оплати учасник до
змагань не допускається

РЕЗУЛЬТАТИ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
Особисті
Командні

Результат учасника в одноетапних змаганнях
визначається за меншим часом проходження
дистанції від старту до фінішу.
У результат клубу (команди) зараховується 10 кращих
результатів його учасників

Очки для
командного
заліку

Б = 100 * (1 − (𝑇𝑦 − 𝑇𝑛)/𝑇𝑛) ,
де Ty– час учасника на дистанції, Tn – час переможця.

Нагородження

Переможці та призери за сумою двох стартів
(сума очок) отримують ексклюзивні металеві медалі.
За кожен день змагань переможці та призери
отримують дипломи та медалі. Переможці та
призери по групі ЧЖ21Е отримують грошові призи.
Команди переможці нагороджуються кубками.

РОЗМІЩЕННЯ, ХАРЧУВАННЯ, ТРАНСПОРТ, ПРОЦЕДУРА ФІНІШУ
Розміщення та
харчування

Транспорт
Пункти підживлення

Розміщення учасників самостійно. Пропонуємо
вам переглянути хостели та готелі м.Полтави.
На арені фінішу передбачена питна вода, чай та печиво.
Розміщення краще в м-нах Поділ, Левада, Центр
До всіх місць старту можна дістатись електричкою
та рейсовим транспортом, а також власним авто
На довгій дистанції передбачено 1 пункт підживлення.
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Процедура фінішу

Учасники повинні рухатися розміченим коридором
від останнього КП до фінішу. На лінії фінішу
встановлюються SІ-станції. Час фінішу учасник
фіксує самостійно відміткою чіпом в фінішній станції.
Після відмітки на фініші учасник проходить через
фінішну зону, в якій:
- проходить процедуру зчитування чіпу;
- отримує спліт з результатом;
- здає власну карту в пакет з назвою команди (території).
Після закриття старту представники команд
зможуть забрати карти, а учасники, що фінішують,
вже не здають їх

КАРТИ ТА МІСЦЕВІСТЬ
День 1 – 06.11 (Сб.)
Карта «Клюшники»
Автор карти,
коректування
Опис місцевості
Масштаб
Аварійний азимут
Карта
Попередження!

Як дістатись арени

Координати місця арени
Н.Михайло та В.Бортник 2020 рік, нова карта на 50%
Мікрорельєф, переважно чистий сосновий ліс, сітка доріг розвинена
добре.
1:10000 м.
Захід - залізниця
Формат А3 для дистанцій А, В, С, D, для інших А4 ,лазерний друк bulla
Учасників груп 10, 12, 14 бажано випускати на дистанцію з мобільними
телефонами. Без компасу вихід на дистанцію будь-якому учаснику
забороняється.
Електричкою з Південного вокзалу о 9:00, виходити на пл.Безручки
(9:20), далі по схемі. Назад електричка з
пл.Безручки о 17:30/ Автобусом з АС2 (стара автостанція на
вул.Шевченка) їхати до с.Безручки

Зразок карти
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День 2 – 07.11 (Нд.)
Карта «Тернівщина»
Автор карти,
коректування
Опис місцевості
Масштаб
Аварійний азимут
Карта
Попередження
Як дістатись арени

Координати місця арени
В.Кір’янов, О.Міхайлов, оновлення 2021 рік – С.Машинський.
Сосновий ліс з мікрорельєфом, незначні вирубки, сітка доріг
розвинена добре, присутній молодняк сосни.
1:10000 м. для всіх груп
Схід – дорога Полтава-Суми
Формат А4, лазерний друк bulla
Учасників груп 10, 12, 14 бажано випускати на дистанцію з мобільними
телефонами. Без компасу вихід на дистанцію будь-якому учаснику
забороняється.
Маршруткою з АВ Південний вокзал до зуп.Лісові Поляни або
маршртукою до с.Вакуленці (виходити на зуп. Брігада, далі по схемі)

Зразок карти

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ
06.11 СБ.
ДОВГА

ГРУПА

07.11 НД.
ПОДОВЖЕНА

М.

КП

КМ

КП

A

Ч21Е

15200

36

10800

28

B

Ж21Е, Ч35, Ч18

11700

34

9900

28

C

Ч16, Ж18, Ж35

7100

21

7000

21

D

Ч21А, Ч40, Ч45

7900

25

7600

26

E

Ч50, Ч55

6600

21

6500

22

F

Ж16, Ж21А, Ж40, Ж45

6000

20

5700

19

G

Ж50, Ж55, Ч60, Ч65

5000

22

5100

17

H

Ч14, Ж14, OPEN, Ж70

3400

14

3300

12

J

Ч12, Ж12

2300

10

2000

9

K

Ч10, Ж10, KIDS

1600

7

1700

7

L

Ж60, Ж65, Ч70

4500

20

3500

13
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Призова сітка
1 день

2 день

Всі групи

Диплом + медаль

Диплом + медаль

Групи ЧЖ-21Е

Диплом + медаль

Диплом + медаль

Клуб (команда)

Сума днів
Оригінальна медаль
Солодкий приз
Оригінальна медаль
Грошові призи
1 м. – 1000 грн.
2 м. – 750 грн.
3 м. – 500 грн.
(за умови участі в
групі Е не менше 6
учасників)
Кубок + солодкий
приз

Лотерея
*грошові призи по групі Е може бути зменшено у випадку малої кількості учасників

Де провести час в Полтаві:
1.Смачне крафтове пиво та піцца, страви – BeerHouse (вул.Пушкіна, вул.Київ. Шосе).
2.Кіно – кінотеатр Візорія (ТРЦ Конкорд) та Мультіплекс (смачніший попкорн) .
3.Розваги для дітей – ТРЦ Київ та Велмарт.
4.Прогулятись з ароматною кавою – центр (від монумента «Слави» до «Білої альтанки», парк
«Перемога»).

Арени
1 – день

2 -день
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