
Чемпіонат України. 

Кубок України 1-3 етапи. 

БЮЛЕТЕНЬ 1-2 

 

Організатори. 

Державна служба молоді та спорту Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, 

Федерація спортивного орієнтування України,  

Управління з питань фізичної культури і спорту Кіровоградської облдержадміністрації 

Комітет у справах сім’ї, молоді та спорту Світловодської міськдержадміністрації 

          

Головний суддя  Валерій Глущенко (Київ)  

valerii.glushchenko@gmail.com 

 

Головний секретар Сергій Сухарев (Суми) sergsukh@mail.ru  

Заступник головного судді по 

дистанціях 

Михайло Пугач (Суми) trallsumy@yandex.ua 

Заступник головного судді з 

оргпитань 

Григорій Семенюта 

(Лубни) 

 

Інспектор ФСОУ Павло Іванов (Чернівці)  

Контролер ФСОУ Людмила Пронтишева 

(Вінниця) 

 

  

Центр змагань. 

Кіровоградська обл., м Світловодськ, Готель «Славутич» (вул. Ювілейна,1). 

тел. 050 656 1102 

 

Офіційний сайт змагань. 

http://svetl.info/ 

 

Програма змагань: 

05 квітня, четвер 

Приїзд учасників 

14.00-17.00 модельні змагання (полігон)  

10.00-17.00  робота мандатної комісії 

18.00  нарада представників команд 

06 квітня, п’ятниця 
10.30 старт першого учасника (скорочена дистанція) 

18.00 відкриття змагань 

07 квітня, субота 
10.30 старт першого учасника (середня дистанція, масстарт) 

18.00 нагородження переможців 1-2 днів змагань 

08 квітня, неділя 
9.00 старт першого учасника (коротка дистанція) 

13.00 нагородження переможців, закриття змагань  

 

Учасники змагань.  

Згідно з п.3.2. Положення  

Групи Ч/Ж 12,14,16,18,20,21Е, 21А,35,40,45,50,55,60,65,70  

При кількості учасників в групах менш ніж 5 спортсменів – група об’єднується, за 

винятком найстаршої вікової групи 

Склад команди території: до 15 спортсменів, 2 тренери,1 представник. 

Попередні  іменні заявки надсилаються на сайт http://orient.z52.ru/  - до 25 березня 2012 р. 

включно. Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню 

заявку . 

Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. Всі спортсмени та представники 

команд надають у мандатну комісію ксерокопію довідки про ідентифікаційний код. 

mailto:sergsukh@mail.ru
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Розміщення.  

Готель «Славутич» (вул. Ювілейна, 1), 1-2-3-місні номери з туалетом – вартість 50-70 

грн. за добу з особи (250 місць). Є можливість користування послугою Wi Fi. У разі 

замовлення та оплати заздалегідь, можливо встановити у 3-місних номерах додаткове 

ліжко). Контактна особа для завчасного (до 27.03.2012) бронювання місць - Людмила 

Володимирівна, тел. 050 947 3341, 067 618 0195  

Т/б «Купава», 50 місць, деревяні будиночки – 35 грн.за добу з людини. Контактна особа: 

Сергій Аркадійович, контакти: kupkul@ukr.net, тел 067 985 8393, (з 25.03 до 02.04.2012) 

Приватний сектор, орієнтовна ціна 2-х кімнатної квартири – 250 грн/доба, 3-кімнатної – 

300 грн/доба. Контакти: тел. 096 293 2730, тел. 067 737 6015, тел. 097 801 9759 

 

Харчування.  

В готелі «Славутич» можливо замовити триразове харчування – 60 грн/доб. (300 чоловік) 

(завтрак-15 грн, обід – 25грн, вечеря – 20грн). Замовлення (до 27.03.2012) Людмила 

Володимирівна, тел. 050 947 3341, 067 618 0195  

Поруч з готелем є кілька невеличких  кафе  

 

Транспорт.  

До м. Світловодськ можна дістатись міжміським автобусом 

(http://svetlovodsk.com.ua/bus_ukraine.html), або маршрутними таксі (напр. з Києва від 

Південого ж/д вокзалу курсують маршрутні таксі на Світловодськ в 11-00 й 15-00 тел. для 

замовлення 561 5584, в дорозі 4-4.5 години, вартість квитка 90 грн.).  

Залізничним транспортом, краще їхати до Кременчука, а звідти кожні 20хв до 

Світловодська йдуть маршрутки (25 км, 8 грн.). 

Швидкісний потяг Київ – Кременчук, відп.16-00, приб. 20-30, вартість 57 грн. 

 

Місцевість. 

06 - 07.04.2012 р. Ліс хвойних та листяних порід з  мікрорельєфом, добре розвинена 

система доріг та просік, Грунт піщаний та чорнозем. М 1:10000, h=2,5 м. 

08.04.2012 р. Паркова зона с асфальтовими доріжками та хвойний і листяний 

легкопрохідний ліс, міська забудова.  М 1:5000, h=2,5 м. 

 

Система відмітки. 

Електронна відмітка Sport Ident. Учасники, що мають SI-чіпи,  мають повідомити про це  

організаторів при подачі попередньої заявки та вказати їх номер. Учасники що не мають 

SI-чіпів -  сплачують їх оренду додатково до стартового внеску в розмірі: 

 10 грн. - Ч/Ж 12;13,14;15 за всі дні змагань,  

 20 грн. - інші групи за всі дні змагань. 

 

Попередні параметри. 

Середня дистанція: очікуваний час переможця в групах М/Ж16 25-30 хвилин, у групах 

М/Ж18,20, 21Э 30-35 хвилин. Для розсіювання учасників будуть застосовані «бабочки». 

Скорочена дистанція: очікуваний час переможця в групах М/Ж16 20-25 хвилин, у групах 

М/Ж18,20, 21Э 25-30 хвилин 

Коротка дистанція: очікуваний час переможця в групах М/Ж16 10-12 хвилин, у групах 

М/Ж18,20, 21Э 12-15 хвилин. Можливо буде зміна карт. 

 

Фінансування. 

Витрати на відрядження учасників змагань та тренерів-представників (страхування 

спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата проживання, харчування, добові, 

збереження заробітної плати), а також  оплата спортивних карт - за рахунок організацій, 

що відряджають. 

tel:050%C2%A0947%203341
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Витрати, що пов’язані з організацією змагань (обладнання та транспорт, нагородна 

атрибутика, відрядження суддів, канцелярські товари тощо), здійснюються за рахунок 

коштів Міністерства згідно із Єдиним календарним планом спортивних заходів України 

на 2012 рік, стартових внесків та інших залучених позабюджетних надходжень. 

 

 

 

 

Вікова група 

Пільговий. 

заявочн. 

внесок для 

членів 

ФСОУ 

(доля 

ФСОУ) 

Пільговий. 

внесок для 

членів 

ФСОУ 

(доля  

«Організат

ора») 

Повний 

пільговий 

внесок для 

членів 

ФСОУ 

Повний 

внесок 

для не 

членів 

ФСОУ 

Ч/Ж 12 та Ч/Ж 14 до 1999 р.н.   18 грн.  54 грн. 72 грн.  72 грн. 

Ч/Ж 14 1998 р.н.  18 грн.  54 грн. 72 грн. 90 грн. 

Ч 16,18,60, Ж 16,18,55 та інваліди  24 грн. 72 грн.   96 грн.  120 грн. 

Ч20-55, Ж20-50  30 грн.  90 грн. 120 грн. 150 грн. 

 

За умови, що Організатором будуть залучені кошти спонсорів, сума стартового внеску 

може бути зменшена. 


