
 

 

 

 

БЮЛЕТЕНЬ № 2 

відкритого командного чемпіонату Черкаської області 

 серед юнаків зі спортивного орієнтування 

 

 

 
 
 
 



ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації 
Федерація спортивного орієнтування Черкаської області 
Сільська рада с. Будище 
ДП Птахофабрика «Перемога Нова» 
 

ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЛЕГІЯ 

Головний суддя          Уфімцева Тетяна  (Черкаси, 098-025-01-37) 
Головний секретар   Гевел Владилав (Черкаси, 093-077-06-74) 
Заст. гол. судді по дистанціях       Кандибей Евген (Херсон) 
Заст. гол. судді з оргпитань          Зозуля Микола (Будище)  

   

ГРУПИ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 

Змагання проводяться по віковим групам:  
Ч/Ж-Open, Ч/Ж-10, Ч/Ж-12, Ч/Ж-14, Ч/Ж-16, Ч/Ж-18, Ч/Ж-21, Ч/Ж-40, Ч/Ж-55, Ч/Ж-60 
Якщо у групі буде заявлено менше 3 осіб, групи можуть бути об’єднанні (крім груп 
Ч/Ж - 40, 55, 60) 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Черкаська область, Черкаський район, лісові масиви с.Будище та с.Лозівок  
Центр змагань: с.Будище  

 
 

ТРАНСПОРТ ДО ЦЕНТРУ ЗМАГАНЬ 

1. З ж/д вокзалу (автостанція): можливі зміни у розкладі!!! 
    автобус Черкаси – Будище: 6.00, 8.40, 14.25, 17.40, 19.15  

                   Черкаси – Єлизаветівка: 7.40, 10.50, 13.15, 14.45 

2. З мікрорайону Соснівка: 
     автобус Черкаси – Фотон: 6.05, 9.00, 11.40, 15.00, 18.00 

3. Черкаси – Канів: с.Будище (до повороту на с.Лозівок, а далі пішки до центу змагань) 
    Черкаси – Корсунь-Шевченківський 

КАНІВ 

ЧЕРКАСИ 

Центр змагань, мандатна комісія 

поворот на 

с.Лозівок 



ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

07.07.2016 (четвер)  
13:00-19:00 Робота мандатної комісії (центр змагань). 

08.07.2016 (п’ятниця)  
09:00-13:00     Робота мандатної комісії (центр змагань). 

13:30 Відкриття змагань  
15:00 Змагання у заданому напрямку на середніх дистанціях (с. Лозівок) 

19.00               Нарада тренерів та представників команд 
09.07.2016 (субота)  
10:00 Змагання у заданому напрямку на довгих дистанціях (с. Лозівок) 
17:00 Церемонія нагородження за сумою очок 2-ох днів змагань  
10.07.2016 (неділя)  
09:30 Змагання у заданому напрямку на спринтерських дистанціях (с.Будище)  

14:00 Церемонія нагородження, закриття змагань  (ЗОШ с.Будище).  

 
  

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Місце спортсмена у кожній віковій групі визначається за найменшим часом подолання 
дистанції від моменту старту до фінішу.  

Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами та медалями по сумі 
очок 2-х днів змагань, а також за 3-ій день змагань грамотами групи Ч/Ж -40, 55,60 та 
медалями всі інші групи.   
Місце команди у загальнокомандному заліку визначається за більшою сумою балів до 
12 кращих результатів у всіх вікових групах по кожному дню змагань, окрім групи Ч/Ж – 
OPEN. 

Команди-переможці нагороджуються дипломами та кубками. 

 

ЗАЯВКИ ТА ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 

Заявки приймаються лише до 04.07.2016!!! 
 

Розмір стартового внеску:  
 

Групи 
Повний стартовий 

внесок 
Оренда чипу 

Ч/Ж Open, Ч/Ж-10, 12, 14, 60 105,00 15,00 

Ч/Ж – 16, 18, 55 120,00 30,00 

Ч/Ж – 21, 40 135,00 30,00 
 
 

Представник команди несе фінансову відповідальність за подану попередню заявку. 
 

ВІДМІТКА 
 

На змаганнях буде застосовано електрону відмітку Sport Ident. Учасники, що мають SI-
картки,  мають повідомити про це організаторів при подачі попередньої заявки та 
вказати її номер. Учасники що не мають SI-карток , сплачують їх оренду додатково до 
стартового внеску. 
 

 



 

ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати по організації змагань, канцелярські товари, харчування суддів, нагородження 
переможців і призерів грамотами - за рахунок Управління згідно із затвердженим 
кошторисом. 
Витрати на проїзд, харчування та проживання учасників - за рахунок організацій, які 
відряджають команди, або самих учасників. 

 

ПОПЕРЕДНІ ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЇ 

  
 

 


