Бюлетень № 1
Особистий чемпіонат України з рогейну. КЧ = 3 год (08.07.2017)
Чемпіонат України з рогейну. КЧ = 3 год (команда з 2-5 осіб) (10.07.2017)
08 – 11 липня 2017 року
Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України,
Управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації,
Сторожинецька районна державна адміністрація,
Чернівецький обласний осередок ФСОУ,
Клуб спортивного орієнтування „МІДІЗ”
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Особистий чемпіонат України (дорослі, молодь, юніори та юнаки) з рогейну, особистий
чемпіонат з рогейну серед ветеранів.( КЧ = 3 год., 08.07.2017, ) (ІІІ-IV ранги),
Чемпіонат України з рогейну (дорослі, молодь, юніори та юнаки) , чемпіонат з рогейну
серед ветеранів. КЧ = 3 год (команда з 2-5 осіб) (10.07.2017) ) (ІІІ-IV ранги), Кубок
України (3 етап) зі спортивного орієнтування (рогейн, 3 години),
• У особистих змаганнях (08.07.2017) залік проводиться за такими групами:
• Ч,Ж 18 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 18 років на перший день змагань.
Для учасників, що мають на перший день змагань вік більше 14 , але менше 16 років необхідно
мати спеціальний медичний допуск для участі у змаганнях)
• Ч,Ж 20 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 20 років на перший день змагань.
• Ч,Ж 23 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 23 років на перший день змагань.
• Ч,Ж О - вік учасників не регламентується
• Ч,Ж 40- вік кожного учасника команди повинен бути більше 40 років на перший день
змагань.
• Ч,Ж 55- вік кожного учасника команди повинен бути більше 55 років на перший день змагань.
• Ч,Ж 65 - вік кожного учасника команди повинен бути більше 65 років на перший день змагань.
• У командних змаганнях (10.07.2017) кількість учасників у командах 2-5 осіб (Ч - чоловічі, Ж жіночі, МІКС - змішані).
Залік проводиться за такими групами:
• Ч O - чоловічі команди.
• Ж O - жіночі команди.
• МІКС O - змішані команди.
і додатково по вікових підгрупах:
• Ч 18, Ж 18, МІКС 18 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 18 років. Для
учасників, що мають вік більше 14 , але менше 16 років необхідно мати спеціальний медичний
допуск для участі у змаганнях)
• Ч 20,Ж 20, МІКС 20 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 20 років.
• Ч 23, Ж 23, МІКС 23 - вік кожного учасника команди повинен бути менше 23 років.
• Ч О, Ж О, МІКС О - вік учасників не регламентується
• Ч 40, Ж 40, МІКС 40 - вік кожного учасника команди повинен бути більше 40 років.

• Ч 55, Ж 55, МІКС 55 - вік кожного учасника команди повинен бути більше 55 років.
• Ч 65, Ж 65, МІКС 65 - вік кожного учасника команди повинен бути більше 65 років.
Змагання проводяться відповідно до правил Міжнародної Федерації рогейну
(Http://rogaining.com/resources.html) та правил, затверджених ФСО України
https://drive.google.com/file/d/0B8PKfeJKNfNiLWRFblVkVTJxQ1BhTmo5Y3pYX3Y0WU9hcmh3/vie
w
2. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
Загальне керівництво змаганнями здійснює Федерація спортивного орієнтування України.
Безпосередні організатори змагань:
 управління молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації;
• Сторожинецька районна адміністрація Чернівецької області;
• Чернівецький обласний осередок ФСОУ;
• Головний суддя змагань: Тумак Іван (С І кат, Чернівці)
• Головний секретар: Заєрко Валерій (СНК,Дніпро)
• Начальник дистанції: Рибачук Сергій ( С І кат, Чернівці)
• Контролер ФСОУ: Дудін Андрій ( СНК, Київ)
• Координатор змагань: Штемплер Юхим ( СНК, Чернівці)
• Інформація на сайтах:
http://www.midiz.org/
http://www.rogaining.org.ua/
http://www.orienteering.org.ua/
• Телефон для довідок: Тумак Іван +380955363552, Штемплер Юхим, +380954167719 ,
• E-mail: tumak.ivan(А)rambler.ru, shtempler(A)mail.ru
3. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ, ЦЕНТР ЗМАГАНЬ
Змагання проводяться 08-11.07.2017 року на території Сторожинецького
області.
08,10.07.2017
08.07.2017

району Чернівецької
10.07.2017

Центр змагань – приміщення обласної ради ФСТ "Україна"
http://mmaps.net/g17r48d28849233227835c25d93294858932495h~48d28866145736081c25d93363523483
2764.html

вул.І.Франко 25 , м. Чернівці. тел. +380372523608, +380372527078
Проїзд 1,6,3,5 тролейбусами до Соборної площі.
Працює з 14.00 30.06.2017 до 19.00. 10.07.2017р.
Карта міста: http://www.guide.cv.ua/ru/map.htm
4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
Особистий чемпіонат України з рогейну. КЧ = 3 год
Чемпіонат України з рогейну. КЧ = 3 год (команда з 2-5 осіб)

07 липня (п'ятниця)
• з13.00 - заїзд учасників.
• 13.00 - 18.00 реєстрація (центр змагань).
• 13.00 - 19.00 модельні змагання.
• 19.00 - нарада з представниками команд (центр змагань).

08 липня (субота)
• 08.30 - 10.00 - отримання номерів, фіксація пристроїв відмітки (арена змагань) .
• 10.15 - початок видачі карт для планування дистанцій.
• 10.45 - урочисте відкриття змагань (арена змагань).
• 11.00 - початок старту особистих змагань, старт загальний або інтервальний 1-3 хв. • 14.00 початок відліку контрольного часу на фініші (згідно стартових протоколів).
• 14.30 - (+ час старту , якщо старт інтервальний) закриття фінішу, оголошення результатів.
• 15.30 - 16.00 розгляд апеляцій (арена змагань).

09 липня (неділя)
• 10.00 - 13.00 реєстрація.
• 13.00 - 18.00 модельні змагання.
• 19.00 - нагородження переможців особистих змагань. м.Чернівці, стадіон "Буковина"
• 19.30 - нарада з представниками команд (стадіон "Буковина") .

10 липня (понеділок)
• 08.30 - 10.00 - отримання номерів, фіксація чіпів (арена змагань).
• 10.15 - початок видачі карт для планування дистанцій
• 11.00 - початок старту командних змагань, старт загальний або інтервальний 1-3 хв.
• 14.00 - початок відліку контрольного часу на фініші (згідно стартових протоколів).
• 14.30 - (+ час старту , якщо старт інтервальний) закриття фінішу , оголошення результатів.
• 15.30 - 16.00 розгляд апеляцій (арена змагань).
• 16.30 нагородження переможців змагань (арена змагань).
11 липня вівторок)
• 10.00 - роз’їзд учасників змагань.
5. ЗАЛІК
Особисті переможці у кожній віковій групі визначаються за більшою кількістю балів, а
у разі їх рівності - за меншим часом проходження дистанції.
Команда-переможниця у кожній віковій групі визначається за більшою кількістю балів, а у
разі їх рівності - за меншим часом проходження дистанції.
Місце команди у загально-командному заліку визначається за більшою сумою балів по 12
кращим особистим результатам (08.07.2017) у всіх вікових групах, та за більшою сумою балів 5
кращих команд (10.07.2017). Очки нараховуються відповідно до Правил (додаток 16).
У особистих змаганнях (08.07.2017):
груп Ч/Ж/МІКС - згідно таблиці 16.1.
1м-45б, 2м-42б, 3м-40б, 4м-38б, 5м -37б, 6м-36б........41м-1б.
груп Ч/Ж/МІКС 18,20,23 - згідно таблиці 16.2.
1м-35б, 2м-32б, 3м-30б, 4м-28б, 5м -27б, 6м-26б........31м-1б.
У командних змаганнях (10.07.2017):

груп Ч/Ж/МІКС - згідно таблиці 16.4.
1м-84б, 2м-73б, 3м-66б, 4м-60б, 5м -54б, 6м-48б........13м-6б.
груп Ч/Ж/МІКС 18,20,23 - згідно таблиці 16.5.
1м-64б, 2м-54б, 3м-46б, 4м-40б, 5м -34б, 6м-28б........10м-4б.

6. МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТА, РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ СВІТ
• Місцевість середньопересічена, максимальна різниця висот до 200 метрів . Розвинена мережа
лісових доріг, багато дрібних річок і струмків.
• Рослинність переважно листяна (бук, граб). Вирубки та молоді посадки ускладнюють
пересування.
• Ділянки з приватними індивідуальними забудовами. (Рух по приватних володіннях суворо
заборонено).
• Тваринний світ: косулі, лисиці, зайці.
Карта: на змаганнях будуть використовуватися спортивні карти, складені у 1995-2017 р.р,
поточні зміни – квітень-червень 2017р., М 1:15000, Н=3м (08.07.2017), Н=5м (10.07.2017)
Планування дистанцій –Mike Shifman (USA)
Фрагменти карти
08.07

08.07

10.07

10.07

Фотогалерея (місцевість змагань):
https://plus.google.com/u/0/photos/110109698542698219966/albums/5873439841243528433
Слайд -шоу:
http://midiz.org/index.php/video
(відкрити слайд шоу від березня 2013 року)
7. КЛІМАТ
У цей час найбільш ймовірна тепла погода з короткочасними дощами, з температурою повітря
вдень 20-25 і вночі 15-20 градусів, менш ймовірно - дощі при температурі 12-17 градусів вдень і
10-15 вночі.
Прогноз погоди : https://www.meteoprog.ua/ru/weather/Storozhinets/
8. ДИСТАНЦІЯ, ОБЛАДНАННЯ КП, ВІДМІТКА
• Контрольні пункти обладнані нейлоновми призмами стандартного розміру , чіпом
електронної відмітки iButtonSport з номером КП, і резервною компостерною відміткою,
нанесеним фарбою номером КП та кодом, заламінованою паперовою підсипкою.
• Індивідуальні пристрої для відмітки фіксується КОЖНОМУ учаснику на зап'ясті незйомним
ремінцем.
Максимально допустима різниця за часом відміток на одному КП серед учасників однієї
команди (10.07) - 1 хвилина.
• Дистанції, легенди розташовані на карті. Карти вертикальні, 400х300мм, заламіновані. Кожний
учасник команди отримує 1 карту).
9. РОЗМІЩЕННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ
Можливе в гуртожитках (від 50 грн), отелях (від 100 грн) м. Чернівці.
-http://stn.ua/hotels/chernovickaya-obl/chernovcy/all , в наметовому містечку на стадіоні
"Мальва". (Є світло, душ, електрика, туалети, охорона -територія огорожена та під охороною)
-в приватному секторі м. Чернівці

http://day.lun.ua/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
ХАРЧУВАННЯ – в кафе та їдальнях Чернівців, або самостійно.
Примітка – всі ціни надані станом на 01.03.2017р.
10. НАГОРОДЖЕННЯ
Дипломами та медалями по всіх групах на змаганнях 08,10.07.2017. Якщо в групі було менше 4-х
учасників (команд), медалі тільки для переможців.
Переможці у відкритому класі- медалями Міністерства молоді та спорту України.
При наявності спонсорів та меценатів можливе нагородження
переможців цінними
подарунками або грошовими преміями.
11. ТРАНСПОРТ
Автобусами або маршрутними бусами, особистим, або замовленим транспортом.
Орієнтовна ціна замовленого транспорту -30 грн в день з особи туди і зворотньо.
Міжміський транспорт:
Розклад залізничного транспорту:
http://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/chernovtsy%28vse-vokzaly%29/
Розклад автобусного транспорту: http://bus.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=96
12. ЗАЯВКИ
Останній термін подання заявки (надходження до організаторів) на участь у змаганнях
21.06.2017.
Заявку організаторам надсилати за адресою: shtempler(A)mail.ru та на
сайт для подання попередньої заявки: : http://orientsumy.com.ua/index.php
У заявці необхідно вказати:
• назва команди;
• місто, країна, колектив;
• прізвища, імена і дати народження членів команди;
• замовлені умови розміщення;
• необхідні транспортні послуги;
• електронна адреса;
• додаткові послуги
13. ВИТРАТИ
Розмір стартового внеску за умови подання заявки до 21.06.2017 (на 2 старти -08,10.07.2017):
Пільговий внесок для членів
ФСО України
(доля ФСО)

Пільговий. внесок для членів
ФСОУ
(доля Організатора)

Повний
Пільговий
Внесок членів
ФСОУ

Повний
внесок
не членів
ФСОУ

Ч/Ж 2003 р.н., Ч/Ж1947
р.н. та старші

20

50

70

90

Ч/Ж 2002-1999 р.н.
Ч 1957-1948 р.н.
Ж 1962 -1948 р.н.
Люди з обмеженими
можливостями
Ч 1998-1958 р.н.
Ж 1998-1963 р.н.

24

66

90

110

32

88

120

150

Вікова група

В стартовий внесок закладено картозабезпечення, оренда електронної відмітки, та організаційні
витрати.
Штрафи за несвоєчасне подання заявок або зміни в них, згідно фінансово-майнового регламенту
ФСОУ.
Оплата стартового внеску може бути здійснена на місці з урахуванням дати подання
попередньої технічної заявки ;
Більше подробиць буде у бюлетені № 2, який буде оприлюднено до 01.06.2017 р.
Заявки на розміщення, транспортні та додаткові послуги враховуються після надходження
коштів;
Особи, які супроводжують учасників і глядачі (старші 6 років) несуть витрати по розміщенню,
транспорту та додаткових послуг на загальних підставах.

БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІЧІ З ВАМИ НА ЛІСОВИХ
СТАДІОНАХ БУКОВИНИ!

