Чемпіонат України зі спортивного
орієнтування на велосипедах.
Кубок України зі спортивного
орієнтування на велосипедах
(4-6 етапи)
Бюлетень 3.
Місце проведення змагань: м. Харків, Лісопарк
Терміни змагань: 05-08.08.2021р.

Центр змагань: м. Харків, вул. Батумська 16, КДЮСШ "ТЕМП"
(GPS: 50.054704, 36.263680)

Організатори


Міністерство молоді та спорту України,



Федерація спортивного орієнтування України,



Відокремлений підрозділ громадської організації Федерації
спортивного орієнтування України в Харківській області,



Клуб “Мухомор”



Головний суддя:

Пустова Наталія (I к., м. Харкыв)



Контроллер ФСОУ:

Бондаренко Володимир (СНК, м. Харків)



Головний секретар:

Шимчук Руслан (СНК, м. Харків)



Заст. гол. судді по дистанціях:

Хасаншин Ренат (2 к., м. Харків)



Контактні реквізити:

Пустова Наталія (095) 3883247



E-mail:

natapustova@gmail.com



Веб-сторінка:

http://orientsumy.com.ua/index.php

Програма змагань


05 Серпня, четвер. Приїзд, розміщення учасників.



06 Серпня, п’ятниця







15:00-18:00

Модельні змагання (полігон).

15:00-18:00

Мандатна комісія (центр змагань).

18:00

Засідання ГСК та представників команд (центр змагань).

07 Серпня, субота.
09:00-10:20

Мандатна комісія (центр змагань).

11:00

Змагання у заданому напрямку на коротких дистанціях.

15:45

Церемонія відкриття змагань

16:00

Змагання у заданому напрямку на середніх дистанціях
(масстарт).

18:00

Засідання ГСК та представників команд (центр змагань).

08 Серпня, неділя.
10:30

Змагання у заданому напрямку на довгих дистанціях.

14:00

Церемонії нагородження та закриття змагань (центр змагань).

09 Серпня, понеділок. Від’їзд учасників.

Місцевість та район змагань:
Район змагань розташований в лісовому масиві Лісопарк. Добре розвинута
сітка доріг. Грунт твердий, подекуди присутні гравійні дороги. На деяких
ділянках тропи і відкриті місця поросли високою травою, що ускладнює
проїзд, ідентифікацію перехресть і відгалужень.
Мапа коректувалася в травні-липні 2021 року.
Додаткові знаки: - місця відпочинку,
аварійні мости, тощо)

- небезпечні місця (трампліни,

Додаткова інформація


Учасники

У змаганнях беруть участь збірні команди областей, м. Києва та спортсмени
особисто.
Змагання особисто-командні. Кубок України – змагання особисті.


Склад команди

ЧУ: до 12 учасників, 1 тренер, 1 представник (групи Ч/Ж21Е, 21А)
ЧУ серед юнаків та юніорів: до 12 учасників, 1 тренера, 1 представник (групи
Ч/Ж 12, 14, 17, 20)

Кубок України: без обмежень
Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь
у змаганнях поза конкурсом.



Загальні положення визначення результатів

В особистому заліку чемпіонатів України результат учасника в
індивідуальних змаганнях у заданому напрямку визначається за меншим
часом проходження дистанції від моменту старту до фінішу.

Команди-переможниці в загальнокомандному заліку чемпіонатів України
визначаються за кращою сумою очок до 10 кращих особистих результатів
змагань.


Очки нараховуються

Чемпіонат України: Ч/Ж 21Е згідно таблиць 8.1 та Ч/Ж 21А згідно таблиць
8.3
Чемпіонат України серед юніорів та юнаків: для груп Ч/Ж 17, 20- згідно
таблиць № 8.2, для груп Ч/Ж 14 згідно таблиць № 8.3


Обмеження

Згідно Положення Мінсім’ямолодьспорту України.



Можливості для тренувань

З питань організації тренувань звертатися до головного судді змагань.


Заявки

Попередні заявки на участь у змаганнях мають потрапити до організаторів змагань
не пізніше 30 липня 2021 року. Зареєструватися на змагання можна за
посиланням: http://orientsumy.com.ua/index.php або, в крайньому випадку,
заявку можна відправити на електронну адресу: natapustova@gmail.com
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.

Всі учасники повинні мати довідки з результатами експрестестування на визначення антигену до вірусу COVID-19 на
офіційному бланку, завірені печаткою.
До змагань допускаються команди, які підтвердили у
встановлений термін свою участь у змаганнях.



Спорядження:

Згідно п. 4.15.9.2. чинних Правил змагань учасник має постійно носити під
час змагань на дистанції шолом для захисту голови. Учасники, які не мають
шолому, до участі у змаганнях не допускаються. Усі учасники змагань повинні
мати страховий поліс.


Відмітка

На змаганнях буде застосовано електронну систему відмітки SportTime.
Учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн. Оренда чіпа безкоштовна. За
загублений чіп спортсмен повинен відшкодувати його вартість в розмірі 1350
грн.


Фінансування
Витрати, пов'язані з проведенням змагань проводяться
відповідно кошторису, затвердженому Міністерством молоді
та спорту України, а також за рахунок коштів, що залучені
Федерацією.
Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох
напрямках, добові в дорозі, харчування, розміщення,
збереження заробітної плати - за рахунок організацій, що
відряджають.

Пільговий внесок для
членів ФСО України,
грн

Пільговий внесок для
членів ФСО України,
грн.

Повний внесок для
не членів ФСО
України, грн.

(доля Організ.)

Пільговий
внесок для
членів ФСО
України,
Разом, грн.

(доля ФСОУ)

Ч/Ж до 2008 р.н.
Ч/Ж 2007 – 2003 р.н.

24
30

120
150

144
180

144
270

Ч/Ж 1961 -1952 р.н.

27

135

162

255

Ч/Ж 2002 – 1962 р.н.

42

210

252

390

Ч/Ж 1951 р.н. та старші

24

120

144

220

Вікова група

Люди з обмеженими можливостями

Модельні змагання. П’ятниця, 6 серпня
15:00-18:00


Місце старту модельних змагань. (7км від центру змагань)



Мапи печатаються за попереднім замовленням по телефону (095) 3883247 і
видаються в центрі змагань.

Коротка дистанція. Субота, 7 серпня 11:00



Старт короткої дистанції знаходиться на

відстані 3,5км від центру змагань з легким підйомом.


Старт роздільний з інтервалом 1хв., контрольний час 2 години.



Частина району змагань для груп Ч21Е, Ч40, Ж21Е,

Ж20, Ч17 має дуже розвинену мережу стежок з місцями
відпочинку. Будьте уважні в виборі шляхів руху.
Інша частина карти швидка. Подекуди
зустрічаються повалені дерева.

Коротка дистанція. Субота, 7 серпня 11:00


Параметри дистанції:
Масшта Довжина Набір
б
по
висоти
шляхам (м)

Розмір
мапи

Кількіст
ь КП

Ч21Е, Ч20 1:7500

8,3

35

A4 (2шт)

15

Ч40,
Ж21Е,
Ж20, Ч17

7,5

35

A4 (2шт)

13

Ч14, Ж17, 1:10000 5,4
Ч21А,
Ж40, Ч55

30

А4

9

Ж14,
Ж21А,
Ж55

1:10000 4,9

10

A4

8

Ч12, Ж12

1:10000 4,45

10

A4

7

1:7500

Середня дистанція. Субота, 7 серпня, 16:00


Дистанція з масстартом по групам з використанням разсіювання
(метелик). Карта містить багато інформації, звертайте увагу на
правильність вибору метелика.



Старт середньої дистанції знаходиться в центрі змагань.



Старт загальний по групах, контрольний час 2.5 години.



Частина району змагань для груп Ч21Е, Ч40, Ж21Е, Ж20, Ч17 пролягає по
схилах і МТБ трасах. Уважно читайте рельєф. Інша частина мапи полога,
але з розвинутою сіткою доріг і лижних трас.

Середня дистанція. Субота, 7 серпня, 16:00


Параметри дистанції:
Масшта Довжина Набір
б
по
висоти
шляхам (м)

Розмір
мапи

Кількіст
ь КП

Ч21Е, Ч20 1:10000 10,8

105

A4

16

Ч40,
Ж21Е,
Ж20, Ч17

90

A4

15

1:10000 9,1

Ч14, Ж17, 1:7500
Ч21А,
Ж40, Ч55

6,2

35

А4

13

Ж14,
Ж21А,
Ж55

1:7500

5,1

30

A4

12

Ч12, Ж12

1:7500

4,2

15

A4

10

Довга дистанція. Неділя, 8 серпня, 10:30


Старт довгої дистанції знаходиться на відстані 4км від центру

змагань.


Старт роздільний з інтервалом 3хв., контрольний час 3 години.



Не зважаючи на те, що в деяких групах заявлений великий кілометраж,

дистанція повинна бути швидкою. В першій частині дистанції проходить по
разгалуженій сітці доріг, але потім буде багато перегонів зі
швидкими тропами і дорогами.

Довга дистанція. Неділя, 8 серпня, 10:30


Параметри дистанції:
Масшта Довжина Набір
б
по
висоти
шляхам (м)

Розмір
мапи

Кількіст
ь КП

Ч21Е, Ч20 1:15000 25,6

195

A3

15

Ч40,
Ж21Е,
Ж20, Ч17

1:15000 16,0

110

A3

11

Ч14, Ж17, 1:15000 13,2
Ч21А,
Ж40, Ч55

110

А4

11

Ж14,
Ж21А,
Ж55

1:10000 6,2

55

A4

10

Ч12, Ж12

1:10000 4,4

45

A4

7

Розміщення


Самостійне розміщення в готелях м. Харків www.booking.com

