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Президент Федерації спортивного
орієнтування України
_______________Т. БОЖКО
02.03.2020 р.
Регламент
проведення Клубного Кубка України 2020
зі спортивного орієнтування (бігом)
1. Цілі та завдання
Клубний Кубок України 2020 зі спортивного орієнтування (бігом) (далі –
змагання або ККУ) проводяться з метою:
сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
популяризації здорового способу життя та спортивного довголіття серед
населення України;
залучення спортсменів всіх вікових груп, аматорів спорту до активних занять
масовим спортом та участі у змаганнях;
визначення рейтингу клубів за сезон;
активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності клубів в Україні;
підвищення культурних і спортивних зв’язків між спортсменами і клубами.
2. Строки і місце проведення змагань
Змагання багатоетапні (4 раунди, 13 етапів) проводяться в період
з 25 березня по 20 вересня 2020 в рамках індивідуальних дистанцій на чемпіонатах
України серед усіх вікових категорій зі спортивного орієнтування (бігом), що
включені до ЄКП 2020.
3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією спортивного
орієнтування України (далі – Федерація).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань
покладається на суддівську колегію чемпіонатів України.
Головний суддя змагань: Ліпка Володимир Миколайович (суддя
національної категорії, м. Чернівці), тел. +380997918090 , +380972287457,
volodymyrlipka9@gmail.com
4. Учасники змагань
До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди клубів
Федерації з Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
Клуб Федерації: будь-яка за чисельністю осіб група, яка зареєстрована в
базі Федерації. Спортсмени під час реєстрації в базі Федерації визначаються як
члени відповідного клубу на сезон 2020 (переходи з клубу в клуб протягом одного
сезону цим Регламентом не передбачені!).
Членство у Федерації не є обов’язковою умовою участі спортсмена у ККУ.
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Для реєстрації клубу представник має заповнити онлайн форму реєстрації
клубу ФСОУ:
https://forms.gle/DRUVDHC7BZP1KKo88 ,
або форму реєстрації клубу в таблиці Excel і надіслати її на адресу:
oleg.postelniak@gmail.com .
Форма реєстрації клубу ФСОУ:
https://orienteering.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/klub_reestr.xlsx
Групи учасників змагань: Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55 60, 65,
70, 75, 80, 85 і старші.
Форма одягу учасників змагань – відповідно до Правил спортивних змагань
зі спортивного орієнтування (далі – Правила).
Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у змаганнях в
разі наявності їх реєстрації в базі Федерації у відповідному клубі.
5. Характер заходу
Змагання особисто-командні проводяться відповідно до Правил.

Назва

6. Програма проведення змагань
Строки
Місце проведення
Кількість
початку /
/
етапів/номера
закінчення
сайт змагань

Особистий чемпіонат України
(бігом) (ІІІ-IV ранг) та
ЧУ серед ветеранів
Чемпіонат України (бігом,
ІІІ-ІV ранг) та
ЧУ серед ветеранів
Чемпіонат України (дорослі,
юніори, юнаки, командний,
на окремих дистанціях, бігом,
ІІІ-IV ранг) та
КЧУ серед ветеранів
Чемпіонат України (дорослі,
юніори, юнаки, спринтерські
дистанції), (бігом, ІІІ-IV ранг) та
ЧУ серед ветеранів

25.03.20
30.03.20

4
(1-4)

Львівська

08.04.20
13.04.20

3
(5-7)

Івано-Франківська

07.05.20
12.05.20

3
(8-10)

Херсонська

17.09.20
21.09.20

3
(11-13)

Вінницька

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань
Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про порядок
підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для
проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів".
8. Умови визначення першості та нагородження переможців і призерів
Організатори кожного з 4-х раундів (13 етапів) змагань несуть
відповідальність за оперативні підрахунки командних та індивідуальних
проміжних та сумарних результатів ККУ.
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Організатор останнього раунду (11-13 етапи, 19-21.09.2020) має надати
підсумкові результати ККУ одразу після закінчення 13-го етапу.
Місце спортсмена на етапах Кубку в кожній групі на кожній дистанції
визначається за меншим часом проходження дистанції.
Бали кожного спортсмена в кожній групі на кожній дистанції нараховуються
по формулі:
100x(2 - Tуч./Тпер.), де
Tуч. – час проходження дистанції учасника,
Тпер. – час проходження дистанції переможцем групи.
Місце команди в загальному заліку Кубку визначається за більшою сумою
балів до 12 кращих особистих результатів незалежно від групи та статі членів
клубу на кожному етапі змагань.
За умови рівності балів в декількох команд, перевага надається команді, в
якої більше перших місць в групах на довгій дистанції на КЧУ (07-12.05.2020).
Спортсмени, які посіли 1-3 місця, нагороджуються дипломами Федерації
відповідних ступенів.
Команди клубів, які посіли 1-3 місця у загальнокомандному заліку змагань
нагороджуються перехідним Кубком Клубів, дипломами Федерації відповідних
ступенів та грошовими винагородами.
Для нагородження клубів – призерів ККУ Федерація створює призовий
фонд: умови створення призового фонду змагань будуть визначені та опубліковані
до 7 днів до початку першого раунду ККУ (до 20.03.2020).
9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення змагань, здійснюються за рахунок
позабюджетних коштів, залучених Федерацією.
За кошти організацій, що відряджають, або за власні кошти учасників
здійснюються всі витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганнях: оплата
проїзду та добових під час переїзду учасників, перевезення спортивної техніки та
інвентарю до місця проведення змагання, харчування, проживання
та страхування від нещасних випадків.
10. Строки та порядок подання заявок на участь
Попередні заявки на участь у всіх етапах змагань можна здійснити на сайті
Федерації через систему он-лайн заявок: http://orientsumy.com.ua/index.php .
Для участі у змаганнях клуб має пройти реєстрацію у ФСОУ, а
представники клубу – процедуру допуску на чемпіонатах України зі спортивного
орієнтування (бігом), що автоматично дає бали у залік відповідному клубу.
Протоколи результатів змагань (індивідуальні та командні) надаються до
Федерації одразу після закінчення кожного етапу змагань в Ексель форматі
(___.exl) на адресу: Олег Постельняк oleg.postelniak@gmail.com
Цей регламент є офіційним викликом на змагання.

