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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Область дії  Правил. 

1.1.1. Правила розроблено на основі чинних правил змагань і інших документів Міжнародної федерації 

орієнтування  (ІOF). Нормативні документи IOF, які були враховані при складанні Правил, наведено в 

додатку 1. 

1.1.2. Всі змагання зі спортивного орієнтування на території України повинні проводитись з 

обов‟язковим дотриманням вимог цих Правил. 

Офіційні змагання ІOF на території України проводяться згідно з відповідними Правилами ІOF. 

1.1.3. Правила обов‟язкові для спортсменів, представників команд, тренерів, суддів та інших осіб, які 

пов‟язані з організацією та проведенням змагань зі спортивного орієнтування. 

1.1.4. Правила регламентують питання організації та проведення змагань з орієнтування в усіх видах, 

зазначених у п. 1.3 “Види змагань”. Змагання, не охоплені цим пунктом, регламентуються іншими 

документами Федерації спортивного орієнтування (ФСО) України. 

1.1.5. Президія ФСО України може впроваджувати інші нормативні документи щодо окремих питань 

організації та проведення змагань, яких необхідно дотримуватись. Нормативні документи ФСО України, 

що регламентують змагання з орієнтування, наведено в додатку 1. 

1.1.6. Організатори змагань можуть визначати додаткові умови їх проведення, якщо ці умови не 

суперечать Правилам. 

1.1.7. При тлумаченні Правил необхідно насамперед виходити з принципів спортивної справедливості, 

безпеки та доцільності. 

1.1.8. Правила та термін їх дії затверджуються Президією ФСО України. Президія ФСО України має 

право вносити зміни та доповнення у діючу редакцію Правил. 

1.2 Визначення. 

1.2.1. Спортивне орієнтування - вид спорту, у якому учасники змагань самостійно, застосовуючи тільки 

карту місцевості та компас, долають дистанцію з контрольними пунктами (КП), розташованими на 

місцевості (далі за текстом - орієнтування). 

1.2.2. Учасник - спортсмен або спортсменка, які беруть участь у змаганнях. 

1.2.3. Змагання - захід, що охоплює не тільки бігову програму, а й питання з організації змагань (наради 

представників, жеребкування, церемонії відкриття, нагородження, закриття тощо). Змагання можуть 

включати більше, ніж один старт (номер програми). 

1.2.4. Організація, що проводить змагання, - будь-яка організація або приватна особа, що бере на себе 

ініціативу проведення змагань, затверджує положення про нього (далі за текстом - Організація). 

1.2.5. Організатор змагань - будь-яка організація або приватна особа, що за дорученням Організації бере 

на себе безпосередню організацію та проведення змагань (далі за текстом - Організатор) 

 1.3 Види змагань. 

1.3.1. Змагання з орієнтування проводяться у таких видах: 

 у заданому напрямку (“З”): кількість КП та послідовність їх проходження визначається суддями; 

 на розміченій дистанції (“М”): учасник долає дистанцію, розмічену на місцевості прапорцями, 

кольоровим папером  тощо, та наносить на карту місцезнаходження КП, розташованих на дистанції; 

 за вибором (“Вб”): учасник самостійно обирає послідовність проходження КП; 

 орієнтування уздовж стежок або трейл-орієнтування (“Т”): учасник долає дистанцію у заданому 

напрямку, рухаючись тільки стежками або шляхами; в районі КП розташовують декілька знаків, з 

яких учасник обирає той, що відповідає легенді; скорочена назва виду - Ст-О або Тр-О (далі за 

текстом - Тр-О); 

 комбінація з окремих видів орієнтування, наведених вище. 

1.3.2. Змагання з зазначених видів можуть відрізнятися такими чинниками. 

1.3.2.1. Засобами пересування 

 бігом (“Бг”); 

 на лижах (“Л”); 

 на велосипедах (“Вл”); 

 на інвалідних візках та за допомогою милиць, палиць, ціпків - для інвалідів (“І”); 

 інші засоби пересування. 
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1.3.2.2. Довжиною дистанцій: 

 суперспринт – дистанція довжиною 1 км з 5 КП (“СС”) ; 

 спринт (“С”); 

 короткі (“К”); 

 середні (“Срд”); 

 подовжені (“П”); 

 довгі (“Д”); 

 марафонські (“Мар”); 

 інші дистанції. 

1.3.2.3. Взаємодією спортсменів під час проходження дистанції: 

 індивідуальні: учасники долають дистанцію самостійно і незалежно один від одного; 

 естафетні (“Е”): дистанція поділяється на етапи; члени команди послідовно або паралельно долають 

етапи, додержуючись правил індивідуальних змагань; кожний учасник долає тільки один етап, якщо 

інше не визначене положенням про змагання; 

 групові (командні): двоє або більше учасників, що входять до складу однієї команди, долають 

дистанцію спільно (співпрацюють). 

1.3.2.4. Порою доби при проведенні змагань: 

 денні: у світлу пору; 

 нічні: у темну пору (“Н”). 

1.3.2.5. Визначенням результату змагань: 

 одноетапні: остаточним результатом учасника (команди) є результат в одному виді програми 

змагань (на одній дистанції); 

 багатоетапні (багатоборство): остаточний результат учасника (команди) визначається за підсумками 

двох або більше видів змагань, що відбулись протягом одного або декількох днів; 

 з відбором (кваліфікацією) та фіналами: остаточний результат учасника  (команди) визначається 

результатом у фіналі; учасники фіналу визначаються за підсумками відбірних (кваліфікаційних) 

стартів на одній або декількох дистанціях; можливі фінали А, Б тощо, при цьому учасники фіналу Б 

посідають  місця після учасників фіналу А тощо. 

1.3.2.6.  Характером заліку: 

 особисті:  результати зараховуються кожному окремому учаснику; 

 командні: результати зараховуються команді, учасники якої виступають в одному виді програми та в 

одній групі; 

 особисто-командні: результати зараховуються як кожному окремому учаснику, так і команді, 

учасники якої виступають в одному виді програми та в одній групі; 

 загальнокомандні: результати зараховуються команді, учасники якої виступають в різних видах 

орієнтування, на різних за довжиною дистанціях, у різних групах тощо. 

1.3.2.7. Представництвом учасників та рівнем проведення: 

 категорія А – міжнародні змагання, включені до календаря ІOF, в яких беруть участь команди 

(учасники) щонайменше з 8-х країн, при цьому команди щонайменше 2-х країн посіли місця не 

нижче 6-го на попередньому Чемпіонаті світу або не нижче 3-го на попередньому Чемпіонаті Європи, 

а у складі учасників щонайменше 2 спортсмени, що посіли особисто або у складі команди місця не 

нижче 6-го на попередньому Чемпіонаті світу або не нижче 3-го на попередньому Чемпіонаті Європи;  

 категорія Б – чемпіонати та першості України; Кубки України; інші національні змагання, які 

проводить ФСО України; інші міжнародні змагання і офіційні відомчі змагання, які проводяться за 

узгодженням з ФСО України; 

 категорія В – інші змагання, які включено до календаря ФСО України; відкриті обласні і регіональні 

змагання, у яких можуть брати участь спортсмени інших областей, регіонів, держав; 

 категорія Г – всі інші змагання, в тому числі обласні, міські, районні, клубів орієнтування, 

колективів фізкультури тощо. 

Категорії А, Б змагань визначає президія ФСО України за поданням Організації. 

1.3.2.8. Рівнем розрядних нормативів, які можуть бути виконані учасниками, - змагання з дистанціями 

класу: 

 майстрів спорту України  (МС); 

 кандидатів у майстри спорту (КМС); 

 1 розряду; 

 масових розрядів. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ 

2.1 Організатори змагань та їх обов'язки. 

2.1.1. Організація зобов‟язана: 

 розробити відповідно до цих Правил і затвердити Положення про змагання; 

 призначити представника Організації, який відповідає за організацію та проведення змагань, та в 

разі необхідності – його помічників; 

 затвердити за поданням Організатора склад головної суддівської колегії змагань; 

 вирішити спільно з Організатором питання фінансування змагань; 

 призначити в разі необхідності інспекторів та журі (за поданням Президії ФСО України для змагань 

категорій A, Б або регіонального органу ФСО України для змагань категорій В, Г); 

 призначити в разі необхідності мандатну комісію або особу, якій доручено проведення мандатної 

комісії; 

 видати службі дистанцій технічне завдання на планування дистанцій з урахуванням особливостей 

змагань; 

 здійснювати контроль за ходом підготовки та проведення змагань. 

 не пізніше двох тижнів по закінченню змагань затвердити звіт ГСК щодо проведених змагань і 

оцінити роботу головного судді, членів журі та інспекторів (за участю Президії ФСО України для 

змагань категорій А, Б або регіонального органа ФСО України для змагань категорій В, Г). 

2.1.2. Організатор зобов‟язаний: 

 створити організаційний комітет з підготовки та проведення змагань; 

 сформувати склад головної суддівської колегії, узгодити його з Президією ФСО України для змагань 

категорій А, Б  або з регіональним органом ФСО України для змагань категорій В, Г, та подати для 

затвердження у Організацію; 

 вибрати райони змагань та узгодити їх з представником Організації (представник організації може 

доручити цю функцію інспектору) та з регіональним органом ФСО України; 

 одержати дозвіл на проведення змагань від адміністрації, під чиєю юрисдикцією знаходяться 

вибрані для них райони; 

 забезпечити підготовку карт та дистанцій з необхідними виїздами картографів, інспекторів та суддів 

служби дистанцій на місцевість; 

 вирішити питання матеріально-технічного забезпечення змагань з використанням необхідних для 

цього обладнання, технічних засобів, засобів автоматизації, обчислювальної техніки тощо; 

 розробити інформаційні бюлетені про змагання, затвердити їх у представника Організації та довести 

до учасників; 

 організувати розміщення та харчування учасників, суддів та офіційних осіб, які беруть участь у 

змаганнях згідно Положенню, а також роботу транспорту та обслуговуючого персоналу; 

 напередодні першого дня змагань категорії А (за вимогою представника Організації (інспектора) - 

напередодні першого дня змагань категорії Б і у інші дні змагань категорій А, Б) організувати 

тренування на полігоні або модельні (тренувальні) змагання для демонстрації типу місцевості, якості 

та особливостей карти, обладнання КП, пунктів харчування, розмічених ділянок тощо;  

 забезпечити виконання необхідних заходів безпеки при проведенні змагань; 

 вирішити питання медичного обслуговування змагань з забезпеченням: 

 роботи лікаря (медсестри) під час змагань (лікар входить до головної суддівської колегії на 

правах заступника головного судді); 

 роботи автомобіля для надання швидкої допомоги на змаганнях міського масштабу та вищих; 

 контролю за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях розміщення та харчування 

учасників, а також у районах старту та фінішу; 

 влаштування спільно зі службою дистанцій пунктів медичної допомоги на дистанціях (в разі 

необхідності); 

 подання першої медичної допомоги та евакуації травмованих учасників; 

 проведення антидопінгового контролю (в разі необхідності). 

2.1.3. Для вирішення організаційно-фінансових питань в процесі підготовки та проведення змагань 

Організатором може бути сформований директорат змагань на чолі з директором. Директор змагань має 

право займати суддівські посади, наприклад, заступника головного судді з організаційних питань. 

2.1.4 При організації та проведенні змагань Організація і Організатор мають керуватися Лейбницькою 

конвенцією, яка прийнята IOF (додаток 2.1). 
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2.2 Фінансування змагань. 

2.2.1. Фінансування організації та проведення змагань, вирішення питань реклами та спонсорства 

здійснюють Організація та Організатор на договірних засадах.  

Рекомендовану форму “Типового договору” на проведення національних змагань між Організацією 

(ФСО України) та Організатором, наведено в додатку 2.2.   

2.2.2. Для покриття витрат на проведення змагань можуть бути установлені заявочні та інші внески для 

учасників. Розмір внесків та порядок їх внесення повинні бути зазначені у Положенні або інформації. 

Розмір внесків має бути узгодженим з представником Організації. 

 2.2.3. Якщо проїзд, розміщення, харчування, внутрішні переїзди учасників оплачують організації, які 

беруть участь у змаганнях, або самі учасники, Організатор повинен запропонувати різні за ціною та якістю 

варіанти розміщення, харчування, транспортного обслуговування. 

2.2.4. Президія ФСО України може визначити спеціальні вимоги щодо реклами і спонсорства, яких 

необхідно дотримуватись при організації та проведенні змагань. 

2.3 Положення про змагання. 

2.3.1. Положення про змагання (далі - Положення) є основним документом, яким повинні керуватися 

Організатор, судді, представники команд та учасники.  

Положення про змагання категорій А, Б повинно бути узгоджено з Президією ФСО України.  

2.3.2. Положення рекомендується надсилати організаціям або учасникам, що запрошуються до участі, не 

пізніше, ніж за шість місяців до змагань категорії А, за три місяці до змагань категорії Б, за один місяць до 

інших змагань. 

Допускається доводити Положення шляхом його розміщення на WEB-сторінці Організації, Організатора 

або змагань і надсилати його організаціям – учасникам електронною або звичайною поштою по їхньому 

проханню. 

2.3.3. Положення повинно містити принаймні: 

 назву змагань; 

 терміни та місце проведення; 

 назву та реквізити Організації та Організатора (поштову адресу, номери телефонів, факсів, 

електронну адресу; адресу WEB-сторінки, в разі необхідності – банківські реквізити тощо); 

 відомості про учасників змагань (групи, кваліфікація, обмеження для участі, склад команди для 

особисто-командних та командних змагань); 

 порядок та терміни подання заявок, умови допуску до змагань; 

 програму змагань (терміни та види змагань); 

 порядок визначення результатів змагань (визначення місць у особистому, командному, 

загальнокомандному заліку, зокрема, при рівності основних показників; мінімальну кількість 

учасників або команд, при якій визначаються результати змагань); 

 нагородження; 

 умови прийому учасників; 

 фінансування змагань. 

Положення може складатись з основної частини та додатків, в яких може бути розміщена частина 

інформації. 

2.3.4. Зміни та доповнення до Положення може вносити тільки Організація, яка має письмово 

повідомити про це організації, що беруть участь у змаганнях, як правило, не пізніше, ніж за місяць до 

змагань категорій А, Б та за тиждень до інших змагань. 

2.3.5. Під час змагань у виняткових випадках (несприятлива погода, відсутність снігу тощо) головний 

суддя за погодженням з представником Організації або Організатором має право вносити зміни до 

програми змагань. 

2.3.6. Тлумачення Положення після початку змагань лежить у виключній компетенції представника 

Організації або головного судді (в разі відсутності представника Організації).  

2.4 Інформація про змагання. 

2.4.1. Інформація про змагання має подаватись у вигляді інформаційних бюлетенів, які Організація або 

Організатор надсилають організаціям, що беруть участь у змаганнях.  

Допускається доводити будь-які інформаційні бюлетені шляхом розміщення на WEB-сторінці 

Організації, Організатора або змагань і надсилати  їх організаціям – учасникам по їхньому проханню. 

“А”  2.4.2 Для змагань категорії А інформація має бути надана у формі двох бюлетенів: бюлетень 1 має бути 

доступним по інтернету через сторінки ІOF і ФСО України не пізніше, ніж за 4 місяці до змагань, 

бюлетень 2 надсилається всім учасникам не пізніше, ніж за 1 тиждень до змагань.  
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2.4.2.1 Бюлетень 1 (попередня інформація і запрошення) має містити таку інформацію: 

 адресу, номер телефону/факсу, електронну адресу, WEB-сторінку для інформації; 

 місце змагань; 

 терміни і види змагань; 

 групи і всі обмеження щодо участі; 

 загальну карту району змагань; 

 заборонені райони; 

 будь-які особливості змагань; 

 офіційну заявочну форму; 

 останній термін і адресу для подання заявок; 

 заявочний внесок для учасника; 

 останній термін і реквізити для сплати заявочних внесків; 

 варіанти і вартість розміщення і харчування; 

 опис транспорту, що пропонується для обслуговування учасників; 

 роз‟яснення щодо отримання дозволів на в‟їзд (віз); 

 опис місцевості, клімату і будь-яких небезпечностей; 

 масштаб карт і перетин рельєфу; 

 програму змагань; 

 рекомендації щодо форми одягу учасників, у разі необхідності; 

 очікуваний час переможців; 

 інформацію про можливості для тренування; 

 останні зразки карт, що ілюструють тип місцевості, або інформацію про те, як їх отримати.  

2.4.2.2 Бюлетень 2 (інформація про змагання) має містити таку інформацію: 

 детальну програму змагань, включаючи стартовий протокол; 

 особливості місцевості; 

 відомості про отримані заявки; 

 дозволені відхилення від правил; 

 адресу, номер телефону/факсу, електронну адресу офісу змагань; 

 графік (розклад) транспорту; 

 довжину, загальний набір висоти, кількість КП і пунктів підживлення на кожній окремій дистанції і 

для кожного етапу естафети;  

 граничний час подання скарг, протестів; 

 місце подання скарг, протестів; 

 контрольний час; 

 прізвища і федерації членів журі. 

 2.4.3. Для інших змагань може бути використана спрощена система інформації. 

Вона, як правило, має складатись з 4-х етапів: календар Організації, положення про змагання,  

попередня інформація про змагання (бюлетень № 1Б), інформація про змагання (бюлетень № 2Б). 

2.4.3.1.  Календар має містити інформацію про всі змагання,  які проводить Організація протягом 

календарного року. Це, як правило: 

 назва змагань; 

 терміни проведення; 

 місце проведення; 

 попередня інформація про програму змагань; 

 попередня інформація про учасників змагань; 

 реквізити представника Організації; 

 реквізити представника Організатора; 

Календар доводиться до учасників, як правило, не менше, ніж за 1 місяць до початку перших змагань 

відповідного року. 

Після отримання календаря Організатор на запитання учасника, як правило, має надати йому зразки 

карт, що ілюструють тип місцевості, на якій будуть проведені змагання. 

2.4.3.2. Положення про змагання – згідно з п. 2.3. 

2.4.3.3. Попередня інформація про змагання (бюлетень № 1Б) має містити інформацію про організаційні 

та технічні аспекти проведення змагань. Як правило, це: 

 програма змагань по днях з уточненням про місце та час старту у перший день змагань; 

 місце (адреса), час проведення мандатної комісії, номер телефону, факсу і електронна адреса для 

зв‟язку з мандатною комісією; 

 фінансові умови прийому учасників, стартові або заявочні внески; 
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  варіанти умов проживання та харчування з наведенням цін; 

 розклад поїздів (автобусів, тощо) по основним напрямкам, з яких прибувають учасники змагань; 

 інформація про транспорт: доставка учасників змагань з усіх рекомендованих місць проживання до 

старту та назад (час, ціни), схеми під‟їзду до місця проведення мандатної комісії,  центру змагань та 

рекомендованих місць проживання на приватному транспорті; 

 попередня інформація про місцевість, карти та дистанції; 

 зразки карт, що ілюструють тип місцевості; 

 інформація про можливість проведення тренувальних зборів, закриті та відкриті для тренувань 

райони; 

 реквізити для зв‟язку по всім питанням (адреса, номер телефону/ факсу, електронна адреса, в разі 

наявності – адреса WEB-сторінки змагань або Організатора);  

 місце та час проведення закриття змагань. 

Попередня інформація доводиться до учасників змагань, як правило, не менше, ніж за 1 місяць до 

початку змагань. 

2.4.3.4. Інформація про змагання (бюлетень № 2Б). Як правило, це: 

 уточнена на момент початку мандатної комісії інформація по організації змагань, яка була надана в 

бюлетені № 1Б; 

 адреса, номери телефонів та факсів, електронна адреса центру змагань; 

 детальна програма змагань, у якій мають бути наведені розклад стартів груп, відомості про час та 

умови проїзду до старту, графіки руху транспорту на старт, від старту на фініш, з фінішу до місця 

розміщення, тощо, а також час та місце проведення нарад представників, жеребкувань, подання 

технічних заявок на всі дні змагань, офіційних церемоній; 

 схеми підходу пішки та під‟їзду приватним транспортом до місць старту, фінішу від усіх місць 

розміщення та від центру змагань; 

 остаточна  технічна  інформація  про  змагання. 

Інформація про змагання доводиться до учасників, як правило, до початку мандатної комісії. 

2.4.4. Остаточна технічна інформацію про змагання має містити:  

 відомості про місцевість та її особливості, які не позначені на картах: висота над рівнем моря, 

преважні породи лісу, характер грунту тощо, а також небезпечні та заборонені для руху місця; 

 відомості про карти: масштаб, висоту перетину рельєфу, рік складання, засіб видання, формат та 

орієнтацію рамки карти, застосування особливих знаків мікрооб‟єктів, ступінь захисту від вологи, 

тощо; 

 відомості про дистанції для кожної групи учасників: довжина, кількість КП, сумарний набір висоти, 

максимальний перепад висоти на одному схилі, стан шляхів (зокрема лижних), небезпечні місця, 

наявність пунктів харчування, медичної допомоги та прес-КП, очікуваний час переможця, 

контрольний час, попереднє рішення інспектора щодо класу дистанцій; 

 особливості організації старту, фінішу, спосіб відмітки на КП (електронні засоби, компостери, 

олівці) тощо; 

 необхідні заходи безпеки при проведенні змагань. 

“З”       На змаганнях у заданому напрямку додатково повідомляють: 

 межі району змагань та рекомендації по виходу до фінішу для учасників, що заблукали; 

 відомості про наявність розмічених ділянок дистанції. 

“М”      На змаганнях з орієнтування на розміченій трасі додатково повідомляють: 

 спосіб відмітки на КП (компостери, олівці тощо); 

 колір розмітки кожної дистанції, оціночних, штрафних кіл та місць для розминки учасників. 

“Вб”  На змаганнях з орієнтування за вибором додатково повідомляють: при варіанті 1 – скільки КП необхідно 

знайти учасникам кожної групи; при варіанті 2 – кількість очок за відвідання кожного КП (“ціну” КП). 

“Т”       На змаганнях з Тр-О додатково повідомляють: 

 кількість варіантів на КП; 

 наявність варіанту “жодний знак КП не відповідає легенді”; 

 наявність та кількість тайм-КП; 

 штрафний час за перевищення контрольного часу. 

Надання технічної інформації є обов‟язковим для всіх змагань. 

2.4.5. Вся інформація має доводитись до представників та учасників у письмовому вигляді. Усно 

інформація може доводитись тільки у виняткових випадках, а також при відповіді на питання на нарадах 

представників. 

2.4.6. Всі зміни та доповнення до раніше поданої інформації мають повідомлятися учасникам також 

тільки у письмовому виді, при цьому зміни до технічної інформації допускається вносити не пізніше, ніж за 

годину до старту. 
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2.4.7. До початку змагань (на змаганнях категорії А - до 19 години напередодні кожного старту) 

представник Організації спільно з головним суддею змагань мають провести нараду представників команд 

(учасників). 

На нараді представникам команд (учасникам) має бути надана можливість ставити питання 

представнику Організатора, головному судді, головному секретареві, інспектору, представнику служби 

дистанцій. 

“А, Б” 2.4.8. Про проведення змагань категорій А, Б та їх хід Організатор, як правило, має інформувати засоби 

масової інформації. 

Акредитованим представникам засобів масової інформації мають надаватись: 

 розміщення в готелі середнього стандарту з оплатою користувачем; 

 затишне і захищене від дощу робоче місце в районі фінішу; 

 доступ до інтернету з оплатою користувачем. 

 можливість участі у модельних змаганнях або тренуваннях на полігоні; 

 стартові протоколи та інша інформація, що була видана учасникам; 

 протоколи результатів і карти з дистанціями  - одразу ж після змагань; 

 інша інформація стосовно перебігу змагань. 

2.5 Контроль змагань та журі 

“А, Б”  2.5.1. На змаганнях категорій А, Б Організація, як правило, водночас з визначенням Організатора 

призначає свого представника (контролера/радника, controller/adviser), відповідального за підготовку та 

проведення змагань (далі за текстом – Представник Організації). 

2.5.2. Представник Організації не може бути учасником, суддею, представником команди. 

2.5.3. Представник організації має: 

 узгодити з Організатором включення змагань до календаря Організації; 

 забезпечити розробку, затвердження та доведення до Організатора положення про змагання, 

кошторису на їх проведення, технічного завдання на дистанції та організацію змагань; доведення 

положення про змагання до учасників змагань;  

 затвердити запропоновані Організатором:   

 райони та центр змагань; 

 умови розміщення,  харчування,  транспорту; 

 програму змагань; 

 розмір стартових внесків; 

 усі заплановані церемонії; 

 вибір та улаштування робочих місць для представників преси та для проведення допінг-

контролю; 

 вибір систем хронометражу та визначення результатів, що забезпечують необхідні надійність та 

точність; 

 затвердити інформаційні бюлетені, розроблені Організатором, та забезпечити їх доведення до 

учасників;  

 забезпечити проведення інспекції карт та дистанцій; 

 забезпечити проведення мандатної комісії, якщо для цього не призначена спеціальна особа (якщо 

комісія складається з кількох членів, то представник Організації, як правило, є її головою); 

 забезпечити призначення журі змагань; 

 забезпечити контроль, узгодження та затвердження інших суттєвих рішень Організатора з усіх 

питань підготовки змагань; 

 по закінченні змагань - подати Організації письмовий звіт з загальною оцінкою змагань, а також 

пропозиції щодо оцінки роботи головного судді. 

2.5.4. При необхідності Організація може призначити помічників Представника та передати їм частину  його 

функцій, як правило, тих, що стосуються технічної частини змагань (зокрема, призначити інспекторів змагань 

для інспектування карт і дистанцій).. 

2.5.5. При присвоєнні суддівських звань функції Представника Організації та його помічників  

прирівнюються до функцій заступника головного судді (або головного секретаря). 

“А, Б” 2.5.6. До початку змагань категорій А, Б Організація призначає журі, до складу якого мають входити 

кваліфіковані спеціалісти з орієнтування (тренери, судді, спортсмени тощо) - 3 - 5 членів із різних 

організацій та регіонів. До складу журі рекомендується включати як чоловіків, так і жінок. Представник 

Організації очолює журі, але не має права голосувати. 
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2.5.7. Журі повинно спостерігати за перебігом змагань, розглядати протести та приймати рішення з їх 

приводу, а також приймати рішення про скасування результатів на окремих дистанціях або в окремому виді 

змагань (в разі наявності задоволених протестів і неможливості об‟єктивного визначення результатів 

внаслідок грубих помилок суддівської колегії). 

2.5.8. Всі рішення журі приймаються більшістю голосів при повному складі журі. В термінових 

випадках попередні рішення можуть прийматися, якщо з ними погоджується більшість членів журі.  

2.5.9. Якщо член журі заявляє про свою можливу упередженість або не може з поважних причин 

виконувати свої обов‟язки, голова журі має призначити йому заміну. 

2.5.10. На всіх заходах програми змагань має бути присутнім принаймні один член журі. 

2.5.11. Члени головної суддівської колегії та представники Організатора мають право брати участь у 

засіданнях журі без права вирішального голосу. 

2.5.12. Рішення журі є остаточними та обов‟язковими для виконання суддівською колегією. 

2.5.13. Представник Організації, його помічники і журі можуть призначатись на інших змаганнях.  

2.5.14. Якщо Представника Організації не призначено, його функції виконує головний суддя. 

Якщо журі не призначено, його функції виконує головна суддівська колегія, а остаточні рішення з усіх 

питань та з приводу протестів приймає головний суддя. 

2.6 Інспектування  карт та дистанцій. 

2.6.1. Для вирішення питань з підготовки карт та дистанцій змагань Організація призначає інспектора 

(або інспекторів на змагання з двома або більше видами). Інспектор працює під керівництвом представника 

Організації.  

Інспектора рекомендується призначати: 

 при необхідності вибору району та підготовки його карти - не пізніше, ніж за 2 роки до змагань 

категорії А, і не пізніше, ніж за 1 рік до інших змагань; 

 при використанні району, карти якого підготовлені, - не пізніше, ніж за 3 місяці до змагань. 

Функції інспектора може виконувати Представник Організації. 

2.6.2. Інспектор не може бути учасником або представником команди. Інспектор не підпорядкований 

головному судді. 

“А, Б” 2.6.3. Інспектором мають бути прийняті дистанції змагань категорій А, Б, дистанції класів КМС на 

інших змаганнях, а також карти місцевості, на якій вони поставлені. 

2.6.4. Право інспектування дистанцій класів МС та КМС, а також складених для них карт, мають 

інспектори ФСО України. 

2.6.5. Під керівництвом інспектора вирішуються такі питання: 

 вибір району змагань; 

 перевірка відповідності карти діючим вимогам та стандартам; 

 оцінка якості дистанцій за ступенем складності, розташуванням КП, наявністю факторів 

випадковості тощо; 

 вибір місць старту, фінішу, пунктів передачі естафети, оцінки тощо; 

 перевірка методів розсіювання та комбінування; 

 перевірка відповідності обладнання дистанцій вимогам Правил; 

 перевірка якості виготовлених карт та правильності нанесення елементів дистанцій на карти 

учасників та контрольні карти. 

2.6.6. Інспектування рекомендується проводити у два етапи: за 1 - 2 місяці до початку змагань 

(попереднє) та безпосередньо перед ними. За результатами попереднього інспектування складається 

рапорт, який подається представнику Організації та головному судді не пізніше, ніж через 3 дні після 

закінчення робіт. Остаточне інспектування завершується складанням акту здавання дистанції та 

контрольної карти, які повинні бути підписані інспектором до початку відповідного номеру програми. 

Рекомендації щодо методики контролю карт та дистанцій наведено у додатку 3.4. 

Рекомендовані форми рапорту та акту наведено в додатках 3.4.1, 3.4.2. 

2.6.7. На обох етапах інспектування служба дистанцій надає інспектору: 

 карту без дистанцій і контрольні карти з дистанціями відповідного номеру програми; 

 технічну інформацію, легенди КП; 

 карти з дистанціями, що були поставлені у районі змагань протягом останніх трьох років (при 

наявності). 

2.6.8. При наявності небезпеки для учасників, невідповідності спорткарти або дистанції вимогам 

Правил, а також у випадках некоректної постановки КП або змін на місцевості, інспектор зобов‟язаний 

вимагати від служби дистанції внесення відповідних змін та правок.  
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У випадку, якщо інспектор не може знайти згоди зі заступником головного судді по дистанціях щодо 

спірних питань, остаточне рішення приймає Представник Організації або за його дорученням – головний 

суддя. Якщо Представника Організації не призначено, а рішення головного судді не співпадає з вимогами 

інспектора, головний суддя бере на себе відповідальність за прийняте рішення, а позицію інспектора 

доводить до представників та  учасників змагань.  

За відсутності відвертих порушень інспектор обмежується рекомендаціями службі дистанцій.  

2.6.9. Інспектор приймає попереднє рішення про клас дистанції, про яке учасники інформуються до 

початку змагань.  Після закриття фінішу інспектор визначає клас дистанції та робить відповідний запис у 

акті здавання  дистанцій. 

2.6.10. Дистанції класу 1 і масових розрядів, як правило, не інспектуються. Рішення про клас дистанції 

приймає головний суддя, який до початку змагань затверджує своїм підписом контрольну карту, надану 

службою дистанцій. 

2.6.11. При присвоєнні суддівських звань функції інспектора прирівнюються до функцій заступника 

головного судді. 

2.7 Головна суддівська колегія. 

2.7.1. Для вирішення технічних питань з підготовки та проведення змагань Організація за поданням 

Організатора, як правило, не пізніше, ніж за 3 місяці до змагань категорій А, Б, та не пізніше, ніж за 

1 місяць до інших змагань, затверджує головну суддівську колегію (ГСК). 

2.7.2. До складу головної суддівської колегії входять: 

 головний суддя; 

 головний секретар; 

 заступники головного судді; 

 заступники головного судді з видів програми (старші начальники дистанцій); 

 головні секретарі з видів програми або по групах учасників (заступники головного секретаря); 

 старші судді бригад. 

Функції та кількість членів ГСК визначаються масштабом, програмою та особливостями змагань, а 

також кількістю учасників. 

2.7.3. Головний суддя та його заступники комплектують суддівські служби: службу дистанцій, 

секретаріат, бригади суддів на старті, фініші, пунктах оцінки, тайм-КП та бригаду суддів інформації. 

Кількість та склад служб, терміни їх формування, кількість суддів визначаються масштабом, програмою 

та особливостями змагань, а також кількістю учасників. 

Розподіл обов‟язків між суддями у кожній службі проводиться їх керівниками. 

Для виконання суддівських обов‟язків, які безпосередньо не впливають на визначення результатів 

змагань, дозволяється залучати спортсменів, тренерів, представників.  

Рекомендації щодо складу та кількості суддівських бригад наведено у додатку 4. 

2.8 Загальні обов’язки суддів. 

2.8.1. Кожний суддя зобов‟язаний: 

 твердо знати Правила та Положення, суворо дотримуватись їх вимог, бути організованим, 

дисциплінованим та неупередженим; 

 слідкувати за дотриманням учасниками Правил; 

 з‟являтися на місце роботи, а також на офіційні заходи змагань (відкриття, нагородження, наради, 

закриття тощо) у довільному, якщо Організатором не визначено інше, охайному одязі;   

 носити відповідний його посаді відмітний знак (при наявності); 

 берегти таємницю розташування дистанцій та КП. 

2.8.2. Суддя не має права: 

 залишати робоче місце без дозволу старшого судді бригади; 

 надавати учасникам будь-яку допомогу, за винятком медичної. 

2.9 Головний суддя 

2.9.1. Головний суддя керує роботою суддівської колегії згідно з вимогами  Правил та Положення. 

2.9.2. В обов‟язки головного судді входять: 

 проведення нарад ГСК до початку змагань і у ході змагань у необхідних на його думку випадках; 

 проведення нарад представників команд (рекомендації щодо питань для обговорення на нараді 

наведено в додатку 2.3); 

 ознайомлення з районом змагань на місцевості; 

 приймання роботи служби дистанцій по актах здавання дистанцій; 

 призначення контрольного часу; 

 контроль за виконанням заходів безпеки при проведенні змагань; 
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 затвердження розкладу стартів, призначення передстартового часу; 

 видання розпоряджень старшим суддям на старті та фініші про початок змагань, а також про 

закриття старту та фінішу; 

 видання розпорядження заступнику головного судді по дистанціях щодо зняття КП та обладнання 

дистанцій; 

 оцінка роботи суддів та складання звіту головного судді про змагання. 

2.9.3. Головний суддя має право: 

 припинити змагання з наступним їх закінченням того ж дня або відмінити взагалі, якщо виникли 

умови, що загрожують безпеці учасників; дистанція стала не придатною; не забезпечено належне 

медичне обслуговування; 

 вирішувати питання про дискваліфікацію учасників змагань; 

 усунути від участі у конкретному виді або у змаганнях взагалі учасника (команду), який порушив 

Правила, Положення або норми поведінки; 

 відмінити рішення будь-якого судді, особисто переконавшись у його помилковості; 

 усунути від роботи суддів, які неспроможні виконувати свої обов‟язки. 

2.9.4. Головний суддя не має права відмінити рішення інспектора щодо класу дистанцій. 

2.10 Заступники головного судді 

2.10.1. На допомогу головному судді призначаються заступники. Один з них виконує обов‟язки та 

користується правами головного судді за його відсутності. 

2.10.2. На змаганнях категорій А, Б та інших змаганнях з великою кількістю учасників рекомендується 

призначати заступників головного судді з організаційних питань; видів програми; по дистанціях; кадрах; 

інформації; програмно-комп‟ютерному забезпеченню; медичному забезпеченню. 

2.10.3. Заступник головного судді з організаційних питань здійснює зв‟язок суддівської колегії з 

Організатором з усіх питань матеріально-технічного та медичного забезпечення змагань, а також керує 

роботою коменданта. 

2.10.4. Заступники головного судді по дистанціях та інформації керують роботою відповідних служб. 

2.10.5. Заступник головного судді по кадрах: 

 організує роботи з комплектування та інструктажу суддівських бригад; 

 спільно зі старшими суддями планує схему розміщення старту, фінішу, пунктів передачі естафети та 

оцінки з забезпеченням місць для роботи секретаріату та служби інформації, а також для учасників та 

глядачів; 

 керує роботою суддівських бригад старту, фінішу, тайм-КП, пунктів передачі естафети та оцінки. 

2.10.6. Заступник головного судді з виду програми входить до складу служби дистанцій, керує бригадою 

начальників дистанцій у цьому виді і відповідає за повну готовність дистанцій до початку змагань та якісну 

і своєчасну підготовку карт для учасників змагань. 

2.10.7. Заступник головного судді по програмно-комп‟ютерному забезпеченню виконує розробку (в разі 

необхідності) і експлуатацію програм обробки результатів змагань, інших програмних продуктів, які 

використовуються на змаганнях, а також експлуатацію обчислювальної техніки. Він тісно співпрацює з 

секретаріатом, службою інформації і службою дистанцій (в разі необхідності) і здійснює технічне 

керівництво роботою операторів в цих службах. 

2.10.8. Заступник головного судді по медичному забезпеченню змагань вирішує питання медичного 

обслуговування (участь у роботі мандатної комісії – перевірка оформлення медичного допуску до змагань; 

надання першої медичної допомоги та евакуація травмованих учасників; контроль за додержанням 

санітарно-гігієнічних норм у місцях розміщення та харчування учасників, а також у районах старту та 

фінішу; в разі необхідності – влаштування спільно зі службою дистанцій пунктів медичної допомоги на 

дистанціях, а також проведення антидопінгового контролю).  

2.11 Служба дистанцій. 

2.11.1. До складу служби дистанцій входять: 

 заступник головного судді по дистанціях; 

 заступники головного судді з видів програми (старші начальники дистанцій); 

 начальники дистанцій; 

 помічники начальників дистанцій; 

 судді КП. 

2.11.2. Заступник головного судді по дистанціях призначається одночасно з інспектором змагань та 

керує всією роботою служби дистанцій. Він повинен забезпечити силами своєї служби: 

 вибір та узгодження з Організацією районів змагань з урахуванням їх виду, кваліфікації учасників та 

можливостей вирішення організаційних питань; 
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 виконання польових та камеральних робіт по складанню спорткарти та вирішення технічних питань, 

які пов‟язані з виданням спорткарт (у випадку, коли для змагань готуються нові карти); 

 планування дистанцій згідно з технічним завданням Організації, їх постановку та обладнання на 

місцевості з забезпеченням необхідних заходів безпеки; 

 здавання дистанцій інспекторам та подання актів здавання головному судді до початку відповідного 

виду змагань; 

 здавання дистанцій та надання контрольних карт головному судді до початку змагань, якщо 

інспектора не призначено; 

 підготовку карт для учасників (нанесення дистанцій, при необхідності - номерів на карти, в тому 

числі, в естафетах, тощо) та передачу карт старшому судді старту (старшому судді пункту оцінки); 

 визначення розташування центру змагань, старту, фінішу, пунктів оцінки та передачі естафети, 

тайм-КП, тренувальних полігонів та показ їх на місцевості відповідним службам, а також 

координацію робіт з цими службами; 

 розробку маршрутів під‟їзду учасників до центру змагань, старту, фінішу, інструктаж водіїв 

транспорту та осіб, які його супроводжують; 

 організацію роботи засобів зв‟язку та транспорту, які обслуговують дистанції, а також техніки, яка 

прокладає лижні траси; 

 визначення та узгодження зі службою інформації місць розташування радіофікованих контрольних 

пунктів на дистанції; 

 визначення та влаштування спільно з заступником головного судді по медичному забезпеченню 

пунктів медичної допомоги на дистанціях; 

 своєчасну підготовку інформації щодо характеристик місцевості, карт та дистанцій, надання її 

Організатору для оформлення та тиражування; 

 вирішення питань з Організатором щодо забезпечення необхідною кількістю засобів радіозв‟язку та 

радистів, а також суддів КП (спільно зі заступником головного судді по кадрах); 

 інструктаж суддів КП та інших осіб, допущених на дистанцію;  

 перевірку відмітки КП учасниками; 

 визначення штрафу за помилки при нанесенні КП на змаганнях на розміченій дистанції;  

 перевірку протоколів КП та складання графіків проходження КП учасниками (спільно зі 

секретаріатом); 

 організацію та керівництво пошуками учасників, які не з‟явились на фініш після закінчення 

контрольного часу; 

 підготовку і надання головному секретареві матеріалів для звіту про змагання – рапортів 

попереднього інспектування, актів здавання дистанцій, контрольних карт (в тому числі, зі шляхами 

руху переможців та призерів на дистанціях класу МС), тощо, а також інших матеріалів для аналізу 

результатів змагань в разі необхідності. 

2.11.3. Заступник головного судді по дистанціях або заступник головного судді з виду програми залишає 

місце проведення змагань тільки після фінішу всіх учасників та зняття всіх суддів КП і обладнання 

дистанцій. 

2.11.4. Організація та Організатор можуть доручити підготовку та видання карт спеціалістам - 

картографам, які не входять до складу служби дистанцій, при цьому відповідно змінюються її обов‟язки. 

2.11.5. Суддям служби дистанцій, а також іншим особам, які допущені на КП, під час змагань 

забороняється: 

 заважати або допомагати учасникам (за винятком медичної допомоги); 

 голосно розмовляти або іншим чином демаскувати місцезнаходження КП; 

 допускати на КП сторонніх, за винятком осіб, яких супроводжує начальник дистанції. 

2.12 Головний секретар змагань та секретаріат. 

2.12.1. До складу секретаріату змагань входять: 

 головний секретар, який керує роботою секретаріату; 

 головні секретарі з видів програми або по групах учасників (заступники головного секретаря); 

 секретарі. 

2.12.2. Головний секретар повинен забезпечити силами своєї служби: 

 прийняття заявок на участь у змаганнях та вирішення питань про допуск учасників, якщо не 

призначена мандатна комісія або особа, яка здійснює функції мандатної комісії; 

 проведення жеребкувань; 

 складання протоколів старту та їх видачу службам старту та інформації; 

 надання службі дистанції інформації про кількість учасників (команд) по групах, а також при 

необхідності - про систему нагрудних номерів; 
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 видавання нагрудних номерів учасникам та розпізнавальних знаків суддям і представникам команд; 

 інструктаж секретарів, які входять до складу інших суддівських бригад; 

 підрахунок результатів змагань; 

 в разі необхідності – перевірку відмітки КП при вживання систем електронної відмітки (спільно зі 

службою дистанцій); 

 вирішення питань про дискваліфікацію учасників (при необхідності – спільно зі службою дистанцій) 

або підготовку матеріалів для розгляду питань про дискваліфікацію головним суддею (в складних 

випадках); 

 перевірку протоколів КП та складання графіків проходження КП учасниками (спільно зі службою 

дистанцій); 

 прийняття протестів та підготовку матеріалів для їх розгляду; 

 надання матеріалів змагань службі інформації; 

 організацію роботи служби інформації та керівництво нею, якщо не призначено заступника 

головного судді з інформації; 

 видавання матеріалів змагань офіційним особам, представникам команд та засобів масової 

інформації, якщо не призначено заступника головного судді з інформації. 

 складання звіту про змагання. 

2.13 Бригада суддів на старті. 

2.13.1. До складу бригади суддів на старті входять: 

 старший суддя старту; 

 суддя - стартер; 

 помічники стартера; 

 секретарі та судді старту та пункту видавання карт. 

При наявності двох чи більше місць старту формується відповідна кількість бригад суддів на старті. 

2.13.2. Старший суддя старту працює під керівництвом заступника головного судді по кадрах або 

головного судді, якщо заступника по кадрах не призначено. Він повинен забезпечити силами своєї служби: 

 обладнання місць старту; 

 одержання у службі дистанцій карт для учасників та здавання по рахунку карт, що залишилися; 

 одержання у секретаріаті протоколів старту; 

 реєстрацію учасників на старті шляхом нанесення відмітки в контрольній картці, якщо ця процедура 

передбачається організаторами змагань; 

 своєчасне випускання учасників на дистанцію згідно з протоколами старту; 

 слушність одержання карт учасниками; 

 фіксацію у протоколі старту місцевого часу початку змагань; фактичного часу старту учасників, що 

запізнились; кількості учасників, що стартували, та передачу протоколів з цими відомостями 

головному секретареві після закриття старту. 

2.13.3. Старший суддя не повинен допускати до старту учасника, у якого нагрудний номер, засіб його 

закріплення або контрольна картка не відповідають вимогам Правил. 

2.14 Бригада суддів на фініші. 

2.14.1. До складу бригади суддів на фініші входять: 

 старший суддя фінішу; 

 судді - інформатори, реєстратори номерів, хронометристи, секретарі, тощо. 

При наявності двох чи більше місць фінішу формується відповідна кількість бригад суддів на фінішу. 

2.14.2. Старший суддя фінішу працює під керівництвом заступника головного судді по кадрах або 

головного судді, якщо заступника по кадрах не призначено. Він повинен забезпечити силами своєї служби: 

 обладнання місць фінішу; 

 своєчасне одержання, перевірку працездатності та періодичну перевірку синхронності ходу 

хронометрів; 

 одночасний пуск хронометрів старту та фінішу; 

 реєстрацію у протоколі фінішу нагрудних номерів, порядку прибуття та фінішного часу учасників, а 

також своєчасну передачу протоколів фінішу секретаріату (службі інформації); 

 обов‟язкове ручне або автоматичне дублювання часу та порядку прибуття учасників при 

автоматизованій фіксації фінішного часу; 

 протокольний облік учасників, що фінішували, та підрахунок їх кількості; 

 збирання карт та контрольних карток учасників та своєчасну передачу їх до служби дистанцій для 

перевірки позначок на КП. 
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2.15 Бригада суддів на пункті оцінки. 

2.15.1. До складу бригади суддів на пункті оцінки входять: 

 старший суддя; 

 судді - контролери штрафних кругів, судді для видачі карт тощо; 

 секретарі. 

2.15.2. Старший суддя пункту оцінки, який працює під керівництвом заступника головного судді по 

кадрах або головного судді, якщо заступника по кадрах не призначено, має забезпечити силами своєї 

служби: 

 обладнання пункту оцінки (за винятком прокладання лижні, оціночного та штрафного кіл); 

 одержання від служби дистанцій карт для видачі учасникам на наступну частину дистанції та 

здавання по рахунку карт, що залишилися; 

 оцінку нанесення учасниками місцеположення КП на карту, призначення кількості штрафних кіл 

(силами суддів служби дистанцій), фіксацію їх у протоколі, доведення до учасника і відображення на 

інформаційному табло; 

 реєстрацію штрафних кіл, пройдених учасниками; 

 видачу карт учасникам на наступну частину дистанції. 

2.16 Бригада суддів інформації. 

2.16.1. До складу бригади суддів інформації входять: 

 заступник головного судді з інформації (якщо його не призначено, роботою керує старший суддя, 

який працює під керівництвом головного секретаря); 

 судді - інформатори, коментатори, судді при учасниках. 

2.16.2. Заступник головного судді з інформації (старший суддя) силами своєї служби забезпечує: 

 підготовку засобів наглядної інформації (таблиць, щитів, карток тощо) та засобів радіоінформації; 

 доведення до учасників інформації про змагання; 

 під час змагань - репрезентацію спортсменів, що стартують, оперативну інформацію про перебіг 

змагань, публікування попередніх результатів, передачу оголошень ГСК та Організатора; 

 після закриття старту з дозволу головного судді або його заступника по дистанціях - демонстрацію 

контрольних карт з дистанціями; 

 після закінчення змагань у виді програми - одержання протоколів результатів змагань в секретаріаті 

та їх публікацію; 

 видавання матеріалів змагань офіційним особам, представникам команд та засобів масової 

інформації, 

 підготовку і проведення спільно з Організатором церемоній відкриття, закриття змагань, а також 

церемоній нагородження відповідно до Положення. 

2.17 Бригада суддів на тайм-КП у змаганнях з Тр-О. 

2.17.1. До складу бригади суддів на тайм-КП входять: 

 старший суддя; 

 судді та секретарі. 

2.17.2. Старший суддя тайм-КП працює під керівництвом заступника головного судді по кадрах або 

головного судді, якщо заступника по кадрах не призначено. Він повинен забезпечити силами своєї служби: 

 обладнання тайм-КП (за винятком установлення знаків КП); 

 одержання від служби дистанцій контрольної карти і легенди; 

 показ учаснику, що прибув на тайм-КП, всіх знаків, які знаходяться у районі КП,  вручення учаснику 

контрольної карти та показ легенди КП; 

 фіксацію часу прибуття та вибуття учасника, тривалості вибору учасником варіанту розміщення 

знака КП, а також їх реєстрацію у відповідних клітинках контрольної картки учасника; 

 попередження учасника про закінчення часу на вибір варіанта за 10 сек.; 

 реєстрацію у відповідній клітинці контрольної картки учасника шифру обраного варіанту.  

2.18 Суддівсько-допоміжний персонал. 

2.18.1. До складу суддівсько-допоміжного персоналу входять комендант, медичні працівники, радисти, 

водії транспорту, друкарки, оператори обчислювальної та розмножувальної техніки, художники-

оформлювачі, офіціанти пунктів харчування тощо.  

Суддівсько - допоміжний персонал працює під керівництвом відповідних старших суддів. 

“М” 

“Т”              
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2.18.2. Комендант змагань, який працює під керівництвом заступника головного судді з організаційних 

питань, повинен забезпечити: 

 підготовку та оформлення місць відкриття та закриття змагань; спільно зі старшими суддями - місць 

старту, фінішу, пунктів передачі естафети, видачі карт, оцінки, тайм-КП; 

 підготовку та обладнання приміщень для учасників, суддів, медичних працівників, представників 

засобів масової інформації тощо у центрі змагань, на старті, фініші, пунктах передачі естафети, 

видавання карт та оцінки, а також підготовку та обладнання душових, умивальників, туалетів; 

 прийняття заявок на інвентар та обладнання від керівників суддівських служб, видавання інвентарю 

та обладнання суддям. 

2.19 Заходи безпеки при проведенні змагань 

2.19.1. Організатори змагань, суддівська колегія, представники команд мають вживати необхідні заходи, 

що забезпечують безпеку учасників, і суворо дотримуватись їх під час проведення змагань. Особливу увагу 

заходам безпеки необхідно приділяти при проведенні змагань для дітей та новачків. 

2.19.2. При визначенні району змагань необхідно звернути особливу увагу на особливості місцевості, які 

можуть становити небезпеку для учасників (круті схили, скелі і кам‟янисті урвища, глибокі водоймища та 

важко прохідні болота в межах району змагань, залізничні шляхи і дороги з інтенсивним рухом, тощо). 

2.19.3. Забороняється планувати дистанції через залізничні шляхи і дороги з інтенсивним рухом, через 

недостатньо замерзлі ріки, озера та важко прохідні болота.  
2.19.4. Небезпечні для учасників або заборонені для руху ділянки місцевості, шляхи, лінійні об‟єкти 

тощо мають бути позначені на карті та описані у інформації. В разі необхідності вони мають бути 
огороджені або розмічені на місцевості. 

2.19.5. В разі необхідності рекомендується організовувати розмічені ділянки дистанції для пересічення 

або обходу небезпечних або заборонених для руху місць (дороги з рухом автомобільного, мотоциклетного 

та інших видів транспорту, озера та важко прохідні болота, галявини з пасіками тощо), а також виставляти 

на таких ділянках спеціально призначених суддів-контролерів. 

Обов‟язкові для подолання шляхи, місця перетинів і проходи мають бути чітко позначені на карті та на 

місцевості. 

2.19.6. На змаганнях для дітей та новачків в технічній інформації обов‟язково мають бути наведені 

обмеження району змагань, а також видані рекомендації по виходу до фінішу або спеціального пункту 

збору учасникам, які заблукали. На інших змаганнях ці відомості також рекомендується надавати. 

2.19.7. Організатори мають вирішити питання медичного обслуговування змагань з забезпеченням 

вимог п. 2.1.2.  

2.19.8. Представники команд мають забезпечити доведення необхідних заходів безпеки до учасників і 

дотримання цих заходів учасникам під час змагань.  

Представник команди не повинен залишати місце проведення змагань, не переконавшись, що всі 

учасники команди фінішували.   

Представник команди під керівництвом начальника дистанції має брати участь у пошуках спортсменів 

своєї команди, що не повернулися з дистанції. 

2.19.9. При визначенні допустимого рівня безпеки, особливо на змаганнях зимової програми, необхідно 

враховувати температуру повітря; силу вітру; наявність опадів (дощ, сніг, туман тощо); рівень підготовки 

та майстерності учасників; очікувану тривалість змагань; можливість захисту від холоду (теплий одяг та 

інші засоби). 

“А, Б” 2.19.10. На змаганнях категорій А, Б учасникам і представникам мають надаватися рекомендації по 

захисту від холоду в разі температури повітря в районі змагань від –15
О
С до –20

О
С. 

В цьому разі має бути організовано відповідний контроль за виконанням рекомендацій, щоб гарантувати 

безпеку для здоров‟я учасників. 

“А, Б” 2.19.11. Зимові змагання категорій А, Б мають бути затримані, перенесені на інший день або відмінені 

при температурі повітря в більшій частині району змагань –20
О
С і нижче. Це рішення має бути прийняте 

спільно головним суддею і представником Організації. 

2.19.12. Рішення про затримку, перенесення на інший день або відміну змагань категорій В, Г в зв‟язку з 

умовами, що загрожують безпеці учасників, приймає головний суддя спільно з представником Організації 

або самостійно. 

2.19.13. Заходи безпеки в змаганнях з Тр-О і на велосипедах наведено в підрозділах 4.14, 4.15. 

“А, Б” 2.19.14. На змаганнях категорій А, Б організаторами має бути забезпечена питна вода в місцях старту і 

фінішу, а також вода для умивання на фініші. На змаганнях категорії В, Г рекомендується виконання цієї 

вимоги. 

2.19.15. Кожний суддя несе повну відповідальність за забезпечення умов безпеки на своїй ділянці 

роботи. Повна відповідальність за виконання заходів безпеки під час змагань покладається на головного 

суддю. 
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3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

3.1 Групи 

3.1.1. Учасники змагань поділяються на групи відповідно до їх статі і віку. Розподіл учасників на групи 

здійснюється, як правило, таким чином: 

 юнаки та дівчата 

юнаки та дівчата 

юнаки та дівчата  

юнаки та дівчата 

юнаки та дівчата 

юніори та юніорки 

чоловіки та жінки 

чоловіки та жінки 

чоловіки та жінки 

  до 10 років - 

11 - 12 років - 

13 - 14 років - 

15 - 16 років - 

17 - 18 років - 

19 - 20 років - 

21 - 34 років - 

35 - 39 років - 

40 - 44 років - 

Ч10, Ж10 

Ч12, Ж12 

Ч14, Ж14 

Ч16, Ж16 

Ч18, Ж18 

Ч20, Ж20 

Ч21, Ж21 

Ч35, Ж35 

Ч40, Ж40 

і так далі з інтервалом 5 років для учасників 45 років та старших. 

Дозволяється використовувати у позначенні груп літери М та W замість Ч та Ж відповідно. 

3.1.2. Кожна вікова група може бути поділена на групи відповідно до складності або довжини дистанцій, 

майстерності учасників або за іншими критеріями. 

Позначення цих груп - великими українськими літерами  (наприклад, Ж18А, Ч35Б). 

3.1.3. Якщо у групі заявлено дуже багато учасників, вона може бути поділена на кілька паралельних 

груп одного рівня. Їх позначають цифрами 1, 2 і т. д. (наприклад, Ч35А1, Ч35А2). 

3.1.4. Дозволяється виділяти групи еліти, у які Організацією допускаються найбільш підготовлені 

учасники. Ці підгрупи позначаються літерою E (наприклад  Ж20E).  

3.1.5. Дозволяється виділяти групи новачків, в тому числі, без вікових та статевих обмежень.  Ці групи 

позначаються великою українською літерою Н, наприклад, Ч16Н, Н. На одних змаганнях дистанції груп 

новачків можуть відрізнятись складністю або довжиною. Їх позначають великими українськими літерами 

(наприклад, НА, НБ). 

3.1.6. Учасник відноситься до даної вікової групи  з  початку  до кінця календарного року, у якому він 

досягнув відповідного віку. 

3.1.7. При наявності письмової заяви тренера та спеціального дозволу медичного закладу мають право 

виступати: 

 учасники груп Ч/Ж35 та старші - у молодших групах до Ч/Ж21 включно; 

 учасники груп Ч/Ж20 та молодші - у старших групах до Ч/Ж21 включно; 

 жінки - у відповідних чоловічих групах. 

“Е”      3.1.8. Організація може передбачити формування команд у естафеті зі спортсменів різних вікових груп 

(наприклад, естафета чотириетапна, склад команди - по одному учаснику з груп Ч12, Ч14, Ж12, Ж14).  

Порядок старту учасників з різних груп по етапах може бути довільним або визначатися Організацією, 

що повинно регламентуватися Положенням або інформацією. 

3.1.9. На одних змаганнях, до програми яких входять кілька одноетапних видів, учасник може виступати 

в різних видах програми у різних вікових групах.   

3.1.10. Дозволяються інші способи розподілу учасників на групи за віком та статевими ознаками, 

наприклад, по класах на шкільних змаганнях, а також розділ на групи за іншими критеріями, ніж стать та 

вік, враховуючи індивідуальні особливості учасників (наприклад, у змаганнях з Тр-О). 

3.1.11. Для змагань, які починаються після 1 вересня, розподіл учасників по групах може проводитись за 

віком учасників за станом на наступний календарний рік, що має бути зазначено в Положенні. 

3.1.12. Організація може передбачити формування груп з учасників різного віку (наприклад, з віком, що 

відповідає групам Ч21, Ч20, Ч18 або Ч45, Ч50) або об‟єднання учасників з різних груп в одну (наприклад, при 

недостатній кількості учасників в окремих групах). В цьому разі об‟єднаній групі присвоюється назва вищої 

групи (в прикладах – Ч21 і Ч45 відповідно), а параметри дистанцій мають відповідати вимогам для 

найслабкішої групи (в прикладах – Ч18 і Ч50 відповідно). Учасники допускаються до змагань в об‟єднаній 

групі без спецдопуску. 

3.2 Допуск до змагань. 

3.2.1. До змагань допускаються тільки ті спортсмени, участь яких передбачена Положенням (як у 

конкурсі, так і поза конкурсом).  

3.2.2. Учасник, знайомий з місцевістю або картою у такій мірі, що він має значну перевагу перед іншими 

спортсменами, рішенням мандатної комісії може бути не допущений до змагань. 

Автори карт не допускаються до змагань на своїх картах протягом двох календарних років з моменту її 

видання. 

Судді змагань, крім ГСК, старших суддів та суддів, які мають відношення до карт та дистанцій, можуть 

приймати участь у змаганнях. Дозвіл на виступ у цьому випадку дає головний суддя. 
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3.2.3. До естафетних змагань команди з неповним складом можуть допускатись тільки поза конкурсом і 

за рішенням Організації, що має бути зазначено в Положенні. 

3.2.4. Особи, участь яких у змаганнях не передбачена Положенням (спортсмени, судді, представники 

тощо) рішенням головного судді можуть бути допущені до перегляду дистанцій. Ці особи повинні 

дотримуватися Правил.  

3.2.5. Учасник допускається до змагань з дозволу лікаря. В заявці проти прізвища кожного учасника має 

бути віза лікаря – “допущений”, його підпис та печатка. Учасник, включений до заявки, може бути 

допущений до змагань по довідці, підписаній лікарем та завіреній печаткою. В довідці має бути назва та 

дата проведення змагань. 

Для допуску учасника до змагань у групі, яка не відповідає його віку або статі, до заявки мають бути 

додані документи згідно з вимогами п. 3.1.7 Правил. 

Відповідальність за оформлення заявки несуть представники (тренери) команд або самі учасники.  

3.2.6. За страхування від травм та нещасних випадків під час змагань несе відповідальність організація, 

за яку виступає учасник, або сам учасник, якщо він не є представником організації. 

3.3 Спортивна етика. 

3.3.1. Учасники змагань зобов‟язані: 

 з повагою ставитись один до одного, до суддів, організаторів, журналістів, уболівальників та 

мешканців району, де йдуть змагання, а також якомога охайно поводитись у місцях розміщення та 

районах змагань; 

 знати Правила та Положення про змагання та суворо дотримуватись їх вимог; 

 надавати допомогу учаснику змагань, що отримав травму, при необхідності транспортувати його до 

найближчого КП або на фініш; 

 дотримуватись черговості стартів та своєчасно з‟являтися до місця старту; 

 стартувати під номером, який визначила суддівська колегія; 

 проходити від початку до кінця кожну розмічену ділянку дистанції; 

 звільняти лижню за вимогою учасника, який доганяє, якщо прокладено тільки одну лижню або траса 

вузька (за винятком ділянки за 100 м до фінішу); 

 здавати суддям негайно після фінішу контрольну картку, а також карту, якщо цього вимагає 

Організатор; 

 проходити за вимогою суддів допінг-контроль згідно з діючими правилами. 

3.3.2. Учасник, який зійшов з дистанції, повинен якнайшвидше з‟явитися на фініш та здати суддям 

контрольну картку, а також карту, якщо цього вимагає Організатор. 

3.3.3. Учасникам змагань забороняється: 

 приймати допінг у будь-якій формі; 

 виходити у район розташування дистанцій до свого старту; 

 виходити у район розташування дистанцій після свого фінішу до закінчення змагань без дозволу 

суддів; 

 намагатися одержати додаткові відомості про район та карту змагань, крім тих, що надані 

Організатором та службою інформації; 

 під час змагань користуватися будь-яким іншим картографічним матеріалом, крім карти, одержаної 

від суддівської колегії; 

 рухатись по забороненим для бігу ділянкам місцевості; 

 користуватись сторонньою допомогою, за винятком медичної; 

 привертати до себе увагу будь-якими сигналами; 

 застосовувати будь-які технічні засоби пересування, крім передбачених; 

 змінювати будову, позначення та місцезнаходження КП; 

 скорочувати (зрізати) дистанцію у змаганнях на розміченій трасі, а також розмічені ділянки в інших 

видах змагань; 

 заважати роботі суддівської колегії. 

3.3.4. Учасникам, тренерам, представникам команд, а також іншим особам, які працюють з учасниками, 

в районах проведення змагань категорично забороняється використовувати засоби мобільного і іншого 

зв‟язку без спеціального дозволу головного судді. 

3.3.5. Довідки з питань проведення змагань та про їх результати учасник може одержувати тільки через 

представника. На особистих змаганнях учасник має право звертатися до суддівської колегії самостійно. 

3.3.6. Організація має право накладати штрафні санкції, зокрема грошові, за неспортивну поведінку як 

на окремих спортсменів, так і на клуби або інші організації, які були репрезентовані спортсменами. 
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3.4 Спортивна форма та екіпірування учасників. 

3.4.1.На старт учасники змагань повинні з‟являтися у довільній, але чистій та охайній спортивній формі. 

3.4.2. Стартовий номер повинен, як правило, мати розміри не більше 25 х 25 см з цифрами не менше 

10 см заввишки для змагань категорій А, Б. Для змагань категорій В, Г висота цифр на номері (при його 

наявності) не обмежується. 

Номер має бути надійно закріплений за всі чотири кути або пришитий до форми по периметру на літніх 

змаганнях - на грудях учасника; на зимових - на передній поверхні стегна правої ноги. Номер не може бути 

складений, закритий одягом або іншими предметами.  

3.4.3. Учасник під час змагань з бігу може користуватися тільки картою, контрольною карткою та 

легендами КП, наданими суддівською колегією, а також власними компасом та годинником, окрім цього: 

 у змаганнях на лижах - лижним спорядженням та пристроями для закріплення карти; 

 у  змаганнях на велосипедах - велосипедним спорядженням та пристроями для закріплення карти; 

 у змаганнях зі Тр-О - милицями або інвалідними колясками; 

 у нічних змаганнях - ліхтарем з пристроями для його закріплення. 

3.5 Представник команди. 

3.5.1. Організація, спортсмени якої беруть участь у змаганнях, призначає представника команди, який 

несе відповідальність за організованість, дисципліну та поведінку учасників. У ролі представника може 

виступати один з учасників команди. 

3.5.2. Представник команди (далі - представник) зобов‟язаний: 

 знати Правила та Положення та суворо дотримуватись їх; 

 бути присутнім на нарадах представників; 

 повідомляти учасникам своєї команди всі відомості, одержані від суддівської колегії; 

 забезпечити своєчасне прибуття учасників на старт, допінг-контроль та церемонії, зазначені в 

програмі змагань; 

 не залишати місце проведення змагань, не переконавшись, що всі учасники команди фінішували;  

 повідомляти старшому судді фінішу щодо учасників, які зійшли з дистанції або не повернулися з неї 

по закінченню контрольного часу; 

 повідомити головного суддю про повернення всіх учасників команди з дистанцій та одержати дозвіл 

на від'їзд; 

 під керівництвом начальника дистанції брати участь у пошуках спортсменів своєї команди, що не 

повернулися з дистанції. 

3.5.3. Представник має право: 

 бути присутнім при жеребкуванні; 

 одержувати довідки з усіх питань проведення змагань у членів ГСК та відомості про результати 

змагань у секретаріаті; 

 подавати технічні заявки, перезаявки, заяви та протести. 

3.6 Заявки. 

3.6.1. Попередня заявка на участь у змаганнях подається у формі та у терміни, що встановлені у 

Положенні або доведені через інформаційні бюлетені. 

Рекомендована форма попередньої заявки наведена в додатку 9.1.1. 

3.6.2. Іменна заявка на участь у змаганнях (далі - заявка) має бути подана у письмовій формі до 

мандатної комісії, яку призначає Організація для вирішення питань щодо допуску учасників, до закінчення 

терміну, наведеного у Положенні або інформації. Якщо мандатну комісію не призначено, її функції 

виконує секретаріат змагань. 

3.6.3. Заявка повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів Організації та містити, як 

правило, таку інформацію: 

 назву змагань, на участь у яких подається заявка; 

 назву, адресу, телефон, факс, електронну адресу організації, яка подає заявку; 

 дату оформлення заявки; 

 відомості про кожного учасника: прізвище, ім‟я (повністю), дату народження, вікову групу на даних 

змаганнях (у кожному виді), спортивну кваліфікацію, вид участі (особистий або особисто-командний 

залік, поза конкурсом, запасний); 

 прізвище, ім‟я та по батькові представника і тренера. 

3.6.4. Заявка від організації на участь у змаганнях має бути підписана її керівником і засвідчена 

печаткою, якщо організація її має. Заявка на участь у особистих змаганнях може подаватися самим 

учасником за його підписом. 

Рекомендовані форми іменних заявок наведені в додатку 9.1 (9.1.2, 9.1.2.1, 9.1.2.2, 9.1.3). 



 21 

3.6.5. Мандатна комісія має право вимагати документи, що підтверджують відомості про учасників, 

наведені у заявці. Якщо на будь-якому етапі змагань виявляється, що ці відомості невірні, то у разі, якщо 

уточнені відомості не впливають на умови допуску, учасник продовжує брати участь у змаганнях, а його 

наявні результати зберігаються, у інших випадках результати учасника скасовуються і його може бути 

усунено від участі у змаганнях. 

3.6.6. На окремі види програми змагань для визначення порядку старту учасників у забігах або на етапах 

представники мають подавати технічні заявки по формі та у термін, що встановлені секретаріатом змагань. 

Рекомендована форма технічної заявки наведена в додатку 9.1.4. 

3.6.7. Заяви щодо внесення змін до технічної заявки (перезаявки) можуть бути подані секретаріату за 

підписом представника не пізніше, ніж за 1 годину до початку старту  відповідного номеру програми. 

Змінами вважається: 

 включення до учасників змагань спортсмена, якого раніше не було заявлено на цей вид програми, 

але було включено до заявки; 

 включення до командного заліку спортсмена, якого було заявлено для участі у особистому заліку, 

якщо це не суперечить Положенню; 

 переведення учасника з одного етапу естафети на інший; 

 переведення учасника з однієї вікової групи до іншої. 

В індивідуальних змаганнях після публікації стартового протоколу учасник може бути замінений тільки 

з поважної причини (нещасний випадок, хвороба тощо). Зміни порядку старту або кваліфікаційного забігу, 

а також зміни у фінальних змаганнях не допускаються. 

Рекомендована форма перезаявки наведена в додатку 9.1.5. 

3.6.8. Дозволяється за прийняття заявок та технічних заявок, які подані після поставлених термінів, 

збирання додаткового внеску, розмір якого визначається Положенням або інформацією. 

4. ТЕХНІЧНІ ПРАВИЛА 

4.1 Місцевість змагань 

4.1.1. Місцевість має бути придатною для змагань з орієнтування, тобто мають забезпечуватися 

можливості як для пересування, так і для перевірки уміння орієнтуватися. 

4.1.2. Складність місцевості має відповідати рівню та виду змагань, віку, статі та підготовленості 

учасників. Чим нижче клас дистанції, тим простішу місцевість слід використовувати для її постановки. 

Складність місцевості визначається насиченістю елементами рельєфу та іншими різнотипними 

орієнтирами, ступенем пересіченості, розмірами відкритих просторів, наявністю ділянок різного ступеню 

прохідності. 

4.1.3. Район використовується для проведення змагань класів: 

 МС - за рішенням підрозділу Президії ФСО України, відповідального за роботи з картами і 

дистанціями, як правило, якщо за останні три роки він використовувався не більше трьох разів; 

 КМС - за рішенням регіонального органу ФСО України, як правило, якщо за останні три роки він 

використовувався не більше п‟яти разів, не враховуючи постановки дистанцій класу МС ; 

 І розряду - за рішенням регіонального органу ФСО України; 

 масових розрядів - без обмежень. 

Під одним використанням району слід розуміти проведення на ньому одного виду програми будь-якого 

змагання або тренування. 

4.1.4. Район майбутніх змагань може бути оголошено закритим, після чого його відвідування 

спортсменами та тренерами без дозволу Організації забороняється. 

4.1.5. В районі змагань усі особи, які мають відношення до організації та проведення змагань, 

зобов‟язані суворо дотримуватись чинних законів та правил охорони довкілля та протипожежної безпеки. 

4.2 Карта змагань. 

4.2.1. Карта для орієнтування - це спеціальна тематична багатокольорова карта місцевості. Карта, 

нанесення дистанцій та будь-які додаткові позначення мають складатися та друкуватися відповідно діючим 

вимогам IOF (ISOM – Міжнародна специфікація умовних знаків для спортивних карт та ISSOM - 

Міжнародна специфікація умовних знаків для спортивних карт для спринту) з урахуванням видів змагань, 

для яких вона буде використовуватись.  

Відхилення від діючих вимог дозволяється для змагань категорій А, Б тільки за погодженням з 

підрозділом Президії ФСО України, відповідальним за роботи з картами і дистанціями, для інших змагань – 

з  інспектором. 
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4.2.2. Якість карти повинна забезпечувати рівні умови для всіх учасників змагань. Всі неточності та 

зміни, які виявлені на місцевості після видання, мають бути внесені у карти до видавання учаснику, якщо 

вони можуть вплинути на результати змагань. Внесення змін вручну на змаганнях категорій А, Б не 

дозволяється. Пропонувати учаснику самостійно вносити виправлення з контрольної карти забороняється. 

“Бг”  4.2.3. Основний рекомендований масштаб карт для змагань бігом:  

 довгі і марафонські дистанції – 1 : 15000;  

 середні дистанції і естафети – 1 : 15000 або 1 : 10000; 

 спринт, суперспринт – 1 : 5000 або 1 : 4000. 

На змаганнях вікових груп М/Ж45 і старших, а також молодших груп (віком до 16 років) 

рекомендується застосовувати основний масштаб 1:10000. 

Основний перетин рельєфу горизонталями – 5 м. Для місцевості з невеликими перепадами висот 

дозволяється використовувати перетин 2,5 м. 

Використання карт з іншим масштабом і перетином рельєфу горизонталями дозволяється для змагань 

категорій А, Б тільки за погодженням з підрозділом Президії ФСО України, відповідальним за роботи з 

картами і дистанціями; для змагань категорій В, Г – за погодженням з інспектором або головним суддею.  

“Л”       4.2.4. Для змагань з орієнтування на лижах у заданому напрямку використовують спеціальні «зимові» 

карти, особливість яких - спрощене зображення ландшафту зі сніговим покровом, зняття інформації, 

неактуальної взимку, та показ швидкісних можливостей шляхів для руху на лижах.  

Рекомендовані масштаби цих карт і перетин рельєфу наведено в підрозділі 4.11.  

Застосування їх в інших видах змагань не дозволяється.  

Дозволяється використовувати звичайні карти, на яких мають бути показані службою дистанції шляхи 

для бігу на лижах та їх швидкісні можливості. 

“Т, В” 4.2.5. Рекомендований масштаб і перетин рельєфу карт для змагань з Тр-О і з орієнтування на 

велосипедах наведено в підрозділах 4.14 і 4.15 відповідно.  

4.2.6. Карти для змагань категорії А та на дистанціях класу МС на інших змаганнях, як правило, мають 

бути надійно захищені від вологи та механічних пошкоджень.  

4.2.7. Рекомендується застосовувати карту розміром не більше необхідного учаснику для подолання 

дистанції, а на змаганнях з орієнтування на лижах - не більше формату А4 (210х297мм). Дозволяється 

проводити змагання зі зміною карти. 

4.2.8. Зарамочне оформлення карти має, як правило, містити:  

 назву карти (географічну або історичну) та області (території), де вона розташована;  

 масштаб та висоту перетину рельєфу горизонталями;  

 рік видання;  

 напис “Спортивне орієнтування”;  

 пояснення всіх особливих або спеціальних об‟єктів;  

 назву замовника карти;  

 ім‟я та прізвище авторів польових та камеральних робіт (із зазначенням, у випадку використання 

комп‟ютерного обладнання, номеру ліцензії на програмне забезпечення);  

 заслання на базові матеріали, у випадку їх використання (обов‟язкове зазначення авторів  та року 

видання раніше складених карт цієї місцевості);  

 реєстраційний номер (надається регіональним органом ФСО відповідно з діючим на цей час 

порядком, номер має містити код області (території) згідно з додатком 5 та порядковий номер за 

місцевим реєстром). 

 Всі написи мають бути розташованими перпендикулярно лінії магнітного меридіану і написаними у 

напрямку із заходу  на схід. 

4.2.9. Перед змаганнями категорій А, Б учасникам мають бути надані для ознайомлення попередні 

редакції карт району змагань, якщо такі існують. 

Перед іншими змаганнями учасникам рекомендується надавати для ознайомлення попередні редакції 

карт району змагань, якщо такі існують. 

4.2.10. Використання учасниками та офіційними особами на змаганнях будь-якої карти району, окрім 

виданої суддями, без дозволу ГСК заборонено. 

4.2.11. Дистанції мають бути нанесені службою дистанції на карту пурпурним кольором згідно з 

чинними умовними знаками. Дозволяється наносити дистанцію фіолетовим кольором, якщо це поліпшує 

якість читання дистанції учасниками. 

Дистанції класу МС і дистанції змагань категорії А рекомендується наносити при друкуванні карт, 

друкуванням на принтері або механічним способом. 

“З”        4.2.12. У змаганнях з орієнтування у заданому напрямку, у тому числі серед естафетних команд, на 

карти наносять: точку початку орієнтування (місце старту); КП та їх номери у порядку проходження; лінії, 

що з‟єднують точку початку орієнтування, КП і фініш; розмічені ділянки дистанції; місце фінішу (якщо 

воно знаходиться в межах карти).  
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КП з‟єднують відрізками прямих, незалежно від  того, що знаходиться між ними. Якщо елементи        

дистанції можуть приховати необхідну для учасника інформацію на карті, в них допускаються розриви. 

4.2.13. Інформацію, яку наносять на карту в змаганнях на розміченій дистанції і за вибором, наведено в 

підрозділах 4.12 і 4.13 відповідно.  

4.3 Дистанція змагань. 

4.3.1. Дистанція має бути спланована так, щоб: 

 для успішного її подолання були однаково потрібні як фізична підготовка, так і вміння 

орієнтуватись; 

 були забезпечені рівні для всіх учасників умови боротьби; 

 по можливості, учасники не були вимушені перетинати небезпечні місця (залізниці, автомобільні 

шляхи з інтенсивним рухом транспорту, погано замерзлі водоймища, непрохідні болота, тощо) і 

рухатись по забороненим для бігу ділянкам. 

При планування дистанцій треба керуватися Лейбницькою конвенцією (додаток 2.1) і “Принципами 

планування” (додатки 3.1, 3.2). 
4.3.2. Заборонені для руху або небезпечні для учасників ділянки місцевості, шляхи, лінійні об‟єкти тощо 

мають бути позначені на карті та описані у інформації. В разі необхідності вони мають бути огороджені або 
розмічені на місцевості. 

4.3.3. Обов‟язкові для подолання шляхи, місця перетинів і проходи мають бути чітко позначені на карті 
та на місцевості. 

4.3.4. Характеристики дистанцій мають відповідати рівню змагань. Мають бути перевірені навички 
орієнтування, вміння зосереджуватися і фізичні якості учасників змагань. Всі дистанції мають вимагати 
застосування широкого діапазону техніки орієнтування. 

Основні особливості дистанцій з орієнтування бігом різної довжини наведено в додатку 3.3. 
“З”  4.3.5. Довжина дистанції у змаганнях у заданому напрямку визначається по карті шляхом вимірювання 

та підсумовування відрізків: технічний старт - КП - фініш (без урахування рельєфу місцевості) з 
відхиленнями тільки для обходу найкоротшим шляхом непереборних перешкод (високі паркани, озера, 
непереборні скелі тощо) і районів, заборонених для руху. 

“М”   В змаганнях на розміченій дистанції вимірюють довжину фактично прокладеної дистанції на карті. 
4.3.6. Загальний набір висоти, визначений, як підйом вздовж найкоротшого розумного шляху, не 

повинен, як правило, перевищувати 4 % його довжини. 

4.3.7. У кваліфікаційних (відбірних) змаганнях дистанції паралельних забігів мають бути максимально 

близькими за довжиною і складністю. 
“З”   4.3.8. В індивідуальних змаганнях у заданому напрямку з метою розсіювання можуть плануватися 

варіанти дистанції з різним порядком проходження КП, але всі учасники остаточно мають подолати 
однакову сумарну дистанцію. 

4.3.9. Параметри дистанції мають вибиратися з урахуванням масштабу змагань, особливостей 

місцевості, віку, статі, фізичної і технічної підготовленості учасників, а також кліматичних та погодних 

умов. 

Очікуваний час переможців (ОЧП) в особистих змаганнях має відповідати наведеному у 

таблицях 1 (літня програма). 

ОЧП в змаганнях зимової програми, а також в змаганнях з орієнтування на велосипедах, наведено в 

підрозділах 4.11 (таблиця 2 до п. 4.11.3.1) і 4.15 (таблиця 4 до п. 4.15.4.1) відповідно. 

Відхилення від ОЧП, наведених в таблицях, мають бути узгоджені з представником Організації 

(інспектором) на змаганнях категорій А, Б, з інспектором  (головним суддею) на інших змаганнях. 

“Е”  4.3.10. На будь-яких дистанціях можуть проводитися естафети. Можуть проводитися також комбіновані 

естафети, наприклад, два етапи – спринт та два – середні дистанції. ОЧП на етапах в естафеті мають 

відповідати вимогам, наведеним в таблицях 1 (до п. 4.3.9), 2 (до п. 4.11.3.1), 4 (до п. 4.15.4.1). 
“Е”   4.3.11. В естафеті порядок проходження КП на етапах може бути різним, але остаточно всі команди 

мають подолати однакову сумарну дистанцію. 
Дозволяється планування дистанцій з істотно різною довжиною етапів, при цьому всі команди мають 

долати етапи різної довжини у однаковому порядку. 

“Н”   4.3.12. Дистанції нічних змагань рекомендується планувати простішими й коротшими, щоб ОЧП складав 

0,4 – 0,8 від наведеного у таблицях 1, 2, 4.  

4.3.13. На дистанціях змагань категорії А і класу МС змагань категорії Б з ОЧП більше 30 хв. мають 

бути передбачені пункти підживлення приблизно через 25 хв. руху по дистанції з очікуваною швидкістю 

переможця. При особливих умовах (спека, сильний мороз, тощо) пункти підживлення мають бути 

обладнані також на коротших дистанціях. Підживлення, що пропонується (бульйон, чай, соки, вода, інші 

напої, тощо), повинне мати  відповідну температуру і чітко відрізнятися  маркуванням. 

Рекомендується організовувати пункти підживлення і на інших змаганнях. 

4.3.14. КП установлюють на орієнтирах, які відображені на карті, чітко видимі на місцевості, і їх 

місцеположення визначається однозначно .  
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Таблиця 1 до п. 4.3.9 

Рекомендований очікуваний час переможця, хв. (орієнтування бігом) 

Група,  
вид дистанцій 

Спринт Коротка Середня Подовжена Довга Марафонська 

ЧОЛОВІКИ 

Ч10 10 – 13  15 – 20  20 – 25  25 – 30 30 – 35  - 

Ч12 10 – 13  15 – 20  20 – 25  25 – 30 30 – 35  - 

Ч14 10 – 13  15 – 20  20 – 25  25 – 30  35 – 45  - 

Ч16 10 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 35  40 – 50 55 – 80 

Ч18 10 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 35  40 – 60 70 – 100  

Ч20 12 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 40  45 – 80 80 – 120  

Ч21 – І, мас. р. 12 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 45  50 – 80  90 – 120  

Ч21 – КМС 12 – 15  15 – 25 25 – 35  40 – 50  50 – 90  100 – 135  

Ч21 – МС 12 – 15  15 – 25 25 – 35  40 – 50  50 – 100 110 – 150 

Ч30 12 – 15  15 – 20  20 – 25  30 – 45 50 – 80 100 – 135  

Ч35 12 – 15  15 – 20  20 – 25  30 – 45 50 – 70  80 – 120  

Ч40 12 – 15  15 – 20  20 – 25  30 – 45 50 – 65 70 – 100  

Ч45 12 – 15  15 – 20  20 – 25  30 – 45 50 – 60 60 – 90  

Ч50 12 – 15  15 – 20  20 – 25  30 – 40 45 – 55 - 

Ч55 12 – 15  15 – 20  20 – 25  30 – 35 40 – 50  - 

Ч60 10 – 13  15 – 20  20 – 25  30 – 35 40 – 50  - 

Ч65 10 – 13  15 – 20  20 – 25  30 – 35 40 – 50  - 

Ч70 10 – 13  15 – 20  20 – 25  30 – 35 40 – 50  - 

ЖІНКИ 

Ж10 10 – 12  15 – 20  20 – 25  25 – 30 30 – 35 - 

Ж12 10 – 12  15 – 20  20 – 25  25 – 30 30 – 35 - 

Ж14 10 – 12  15 – 20  20 – 25  25 – 30 30 – 35 - 

Ж16 10 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 35 35 – 40 45 – 70 

Ж18 10 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 40 40 – 50 60 – 90  

Ж20 12 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 45 45 – 55 65 – 100 

Ж21 – І, мас.р. 12 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 45 45 – 55 65 – 90 

Ж21 – КМС 12 – 15  15 – 25  25 – 30  30 – 45 45 – 65 75 – 100 

Ж21 – МС 12 – 15  15 – 25  25 – 35  35 – 45 45 – 80 90 – 120 

Ж30 12 – 15  15 – 25  25 – 30  30 – 45 45 – 65 70 – 100 

Ж35 12 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 45 45 – 55 60 – 90 

Ж40 12 – 15  15 – 20  20 – 30  30 – 40 40 – 50  60 – 80 

Ж45 12 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 35 35 – 45 50 – 70 

Ж50 12 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 35 35 – 45 - 

Ж55 10 – 12  15 – 20  20 – 25  25 – 35 35 – 45 - 

Ж60 10 – 12  15 – 20  20 – 25  25 – 35 35 – 45 - 

Ж65 10 – 12  15 – 20  20 – 25  25 – 35 35 – 45 - 

Ж70 10 – 12  15 – 20  20 – 25  25 – 35 35 – 45 - 

 

Примітка. Змагання на дистанціях для груп, де ОЧП не визначено, проводити не рекомендується. 

 

4.3.15. КП, які відносяться до однієї або різних дистанцій, мають бути розташовані, як правило: 

 не ближче 30 м один від одного, якщо вони знаходяться на об‟єктах суттєво різного типу,  

 не ближче 60 м один від одного, якщо вони знаходяться на однотипних об‟єктах; 

 не ближче 150 м від краю карти, якщо КП не відокремлені від краю карти чітким лінійним 

орієнтиром – шосе, ріка тощо.  

Імовірні шляхи руху не повинні виходити за межі карти. 

4.3.16. Відхилення при плануванні дистанцій від вимог Правил, які диктуються особливостями 

місцевості або концепцією дистанції, мають бути узгоджені на змаганнях категорій А, Б з представником 

Організації, на змаганнях категорій В, Г – з інспектором  (головним суддею) і доведені до учасників в 

інформації. 
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4.4 Легенди КП. 

4.4.1. Місцеположення знаку КП на змаганнях бігом у заданому напрямку, за вибором і в Тр-О (в разі 

необхідності – в заданому напрямку на лижах і з орієнтування на велосипедах) пояснюється легендами КП, 

які мають бути надані учасникам у вигляді символів відповідно діючим вимогам IOF. 

“А, Б”  4.4.2. На змаганнях категорії А і на дистанціях класу МС змагань категорії Б легенди КП, надані у 

порядку проходження для кожної дистанції, мають бути надруковані на лицьовому боці карти змагань або 

прикріплені до карти з лицьового боку.  

“А, Б”  4.4.3 Крім того, на змаганнях категорії А і на дистанціях класу МС змагань категорії Б учасникам 

надаються: 

 повний перелік легенд всіх КП без наведення послідовності КП на дистанціях – перед нарадою  

представників команд; 

 переліки легенд окремо для кожної дистанції для змагань з роздільним стартом – на старті 

(попередньому старті, якщо його організують).  

Дозволяється видавати переліки легенд для кожної дистанції завчасно. Термін узгоджується з 

Представником Організації. 

4.4.4. На змаганнях категорій В, Г рекомендується надавати легенди відповідно вимогам п. 4.4.2, 4.4.3.  

Дозволяється надавати легенди загальною таблицею для всіх дистанцій і окремо – порядок проходження 

КП для кожної дистанції або надавати легенди КП у порядку проходження для кожної дистанції.  

Дозволяється видавати легенди учасникам (командам) або вивішувати їх на щиті інформації. 

4.5 Обладнання дистанції. 

4.5.1. На місцевості обладнують попередній і технічний старти, пункт видавання карт, початок 

орієнтування, КП, тайм-КП, фініш, пункт передачі естафети, пункт оцінки, розмічені ділянки, для змагань 

на розміченій дистанції - пункт відмітки останнього КП. 

4.5.2. Розмічені ділянки дистанції позначають добре помітними прапорцями або стрічками, при 

необхідності - різного кольору (наприклад, для різних груп у змаганнях на розміченій дистанції). Кількість 

прапорців повинна бути такою, щоб у учасників не виникало сумнівів щодо напрямку руху (орієнтовно 50 

– 200 шт. на 1 км дистанції).  

“З”  На змаганнях у заданому напрямку можуть бути розмічені відрізки дистанції від старту до пункту 

видавання карт, до початку орієнтування, від останнього КП до фінішу, у обхід (перехід) небезпечних і 

заборонених для бігу ділянок, а також у інших необхідних на думку начальника дистанції випадках. 

“А, Б”  На змаганнях категорій А, Б рекомендується позначати розмічені ділянки коридором, в якому, в разі 

необхідності, робляться проходи. 

Перед ділянками, які вимагають підвищеної уваги (круті спуски, перетини, розгалуження розмічених 

ділянок тощо), необхідно установлювати попереджувальні знаки - таблички з зображенням знаку оклику 

або інші. 

4.5.3. На КП має бути знак у вигляді тригранної призми з розміром грані 30 х 30 см. Кожна грань знаку 

ділиться діагоналлю на два поля: біле і оранжеве (PSM 165). 

Рекомендується безпосередньо біля КП робити підсипку (конфетті) для визначення місця його 

розташування в разі відсутності суддів на КП і можливості пошкодження знаку КП і засобів відмітки. 

“Н”  В нічних змаганнях знак має бути доповнений ліхтарем або має бути зроблений з матеріалу, який гарно 

відбиває світло, що забезпечує помітність знаку при його освітленні з будь-якого боку. 

4.5.4. Кожному КП надається позначення у вигляді числа, починаючи з 31. Числа, які можна 

переплутати (66, 99, 86, 68, 98, 89 тощо) мають бути підкреслені горизонтальною лінією, щоб однозначно 

указати на верх і низ позначення. Цифри, якими наноситься позначення, мають бути чорними на білому 

фоні висотою 5 - 10 см з лініями 5 - 10 мм завширшки. 

“А, Б”  На змаганнях категорій А, Б та інших змаганнях з дистанціями класу МС і КМС позначення має бути 

нанесено так, щоб учасник бачив його не раніше моменту нанесення відмітки КП. 

4.5.5. Місцеположення знаку КП має точно відповідати його легенді. Знак КП має бути установлений 

таким чином, щоб учасник бачив його у момент, коли він досягне відповідного орієнтиру. Присутність 

учасника, який робить відмітку, не повинна істотно допомагати іншим учасникам знайти КП.  

4.5.6. КП обладнують засобами відмітки (електронними засобами; компостерами для нанесення 

проколів на контрольній картці учасника; компостерами, що дозволяють зробити прокол карти і одночасно 

маркувати його відбитком штемпеля - для змагань на розміченій дистанції; кольоровими олівцями, 

фломастерами, маркерами, ручками різних типів, тощо), які встановлюють у безпосередній близькості від 

знаку. Кількість засобів відмітки має бути такою, щоб не викликати затримки учасників. 

4.5.7. Всі КП однієї дистанції мають бути обладнані однотипно і споряджені засобами відмітки 

однакової конструкції. Зразок обладнання КП рекомендується установити біля місця старту. 

“Н”  4.5.8. В нічних змаганнях місця старту, фінішу, пункт початку орієнтування, щити інформації 

обладнують на освітлених місцях. 

“З, Вб, Т” 
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4.6 Засоби відмітки на КП. Контрольна картка. 

4.6.1. На змаганнях категорій А, Б та інших змаганнях з дистанціями класів МС, КМС і 1 розряду 

відмітка на КП має проводитися компостерами або електронними засобами.  

Характеристики затверджених систем відмітки і особливості систем електронної відмітки наведені в 

додатку 6.1. 

На змаганнях з дистанціями масових розрядів дозволяється відмітка перекреслюванням відповідної 

клітинки контрольної картки кольоровим олівцем, який знаходиться на КП, а також використання інших 

засобів (способів) відмітки, які дозволяють однозначно установити факт проходження учасниками КП. 

Засоби відмітки мають бути описані в технічній інформації. 

4.6.2. Контрольна картка є документом, що підтверджує факт проходження КП учасниками у змаганнях 

у заданому напрямку, за вибором та з Тр-О. 

Контрольна картка має бути виготовлена з міцного матеріалу.  

“А, Б” На змаганнях категорій А, Б мають бути використані, як правило, тільки картки, які наведено у 

додатку 6.2 (зразок 1). 

“З, Вб” Розмір картки для змагань у заданому напрямку та за вибором – не більше, ніж 10х21см.  

“Т”  Рекомендований вид картки для змагань з Тр-О наведено в додатку 6.3.  

4.6.3. Контрольні картки видаються учасникам, як правило, до наради представників перед відповідним 

номером програми, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку старту. 

“Е”  4.6.4. В естафетах та у змаганнях з дистанціями класу 1 і масових розрядів дозволяється поєднання 

контрольної картки з картою учасника. 

4.6.5. Учасники мають використовувати тільки контрольні картки, які видані суддівською колегією. 

4.6.6. Учасникам дозволяється робити у картці необхідні їм написи, довільним чином кріпити її, вживати 

заходи для підвищення міцності (наприклад, заклеювати плівкою, покласти в пакет), але забороняється 

відрізати частину картки. 

4.6.7. Судді мають право проводити перевірку контрольних карток всіх учасників на старті і на 

визначених КП і  робити відмітку на старті і на КП, про що має бути повідомлено у інформації. 

4.6.8. Відмітка КП має бути чіткою і дозволяти однозначно підтверджувати факт проходження 

учасником відповідного КП. При використанні компостеру з видимим відбитком або при іншій видимій 

позначці КП принаймні частина цієї відмітки має знаходитись у клітинці картки, відповідній цьому КП, або 

у чистій резервній клітинці.  

“А, Б” На змаганнях категорій А, Б дозволяється не більше однієї помилки при нанесенні позначок (відмітка 

поза клітинкою, пропуск клітинки тощо), якщо при цьому всі відмітки чітко ідентифікуються. 

4.6.9. Учасники змагань самі несуть відповідальність за слушність відмітки у картці, навіть якщо 

відмітка робиться суддями. 

4.6.10. В разі використання електронних систем відмітки учасникам має бути надана можливість їх 

випробування на модельних змаганнях. 

4.7 Жеребкування 

4.7.1. Черговість стартів окремих учасників визначається жеребкуванням. 

4.7.2. Жеребкування може проводитись вручну або із застосуванням комп‟ютерів. Під час жеребкування, 

як правило, має бути присутнім принаймні один член журі. Представникам команд може бути надано право 

бути присутніми при жеребкуванні. 

4.7.3. В залежності від особливостей змагань головним секретарем можуть бути застосовані такі види 

жеребкування: 

 загальне, при якому черговість стартів учасників у групі визначається єдиним для всіх спортсменів 

жеребкуванням, незважаючи на їх спортивну кваліфікацію, попередні результати, належність до 

команди;   

 групове, при якому учасники розбиваються на групи (забіги) залежно від кваліфікації, належності до 

команди, попередніх результатів або інших показників, при цьому у кожному забігу має бути 

приблизно однакова кількість учасників з однієї команди). Розподіл учасників по забігах може бути 

дозволений представникам команд. Розклад стартів кожного забігу визначається головним суддею, а 

черговість стартів всередині забігу - жеребкуванням; 

 командне, при якому визначається порядок старту команд, а черговість стартів всередині команд 

визначається представником або жеребкуванням. 

4.7.4. Жеребкування має бути проведено так, щоб учасники з однієї команди не стартували 

безпосередньо один за одним на одній і тій самій дистанції. 

Якщо при жеребкуванні визначається, що двоє або більше учасників однієї команди одержують 

послідовні стартові номери, між ними вставляється учасник (учасники) іншої команди, який одержав 

наступний або попередній (якщо це відбулось у кінці стартового протоколу) час старту. 
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4.7.5. Якщо та ж сама дистанція використовується для двох і більше груп, стартовий час для різних груп 

має бути установлений, як правило, таким чином, щоб сильніша стартувала першою. 

4.7.6. В багатоетапних змаганнях при жеребкуванні необхідно забезпечити приблизну рівність 

середнього часу старту всіх учасників у будь-якій групі. Час старту у останній день може бути визначений 

за результатами попередніх стартів у даних змаганнях, що має бути зазначено у Положенні або інформації. 

4.7.7. У кваліфікаційних змаганнях жеребкування забігів має бути проведене з дотриманням таких вимог: 

 забіги мають бути рівноцінними, наскільки це можливо; 

 кількість учасників з однієї команди у кожному забігу має бути приблизно однаковою, учасники 

розподіляються по забігах за жеребом; 

 на кожній стартовій хвилині, крім останньої, має стартувати стільки учасників, скільки є забігів; 

 учасники з однієї команди не повинні стартувати одночасно у різних забігах;  

 учасники з однієї команди не повинні стартувати безпосередньо один за одним, якщо 

кваліфікаційних забігів один або два, і не повинні стартувати безпосередньо один за одним у тому 

самому забігу, якщо забігів три і більше. 

4.7.8. У фіналах, які визначаються за результатами кваліфікаційних забігів, учасники стартують у 

послідовності, протилежній щодо місць, які посіли учасники у кваліфікаційних забігах, при цьому: 

 учасники, які посіли однакові місця у кваліфікаційних забігах, стартують у порядку номерів цих 

забігів; 

 у випадку рівності результатів двох або більше учасників у тому ж самому забігу їх порядок старту 

визначається жеребом; 

 учасники з однієї команди не повинні стартувати безпосередньо один за одним. 

“З”   4.7.9. На змаганнях у заданому напрямку із загальним стартом варіанти дистанції розподіляються між 

учасниками за жеребом. Учасники (естафетні команди) з одного клубу (регіону, команди) мають 

отримувати різні варіанти дистанцій. Розподіл варіантів має зберігатися у таємниці до старту останнього 

учасника. 

4.7.10. Організація може запропонувати інші способи визначення порядку старту учасників, розподілу їх 

по забігах тощо, що має бути зазначено у Положенні або інформації. 

4.7.11. По закінченні жеребкування мають бути складені протоколи старту, у яких наводять, як правило: 

назву змагань; вид програми; групу; місцевий час, що відповідає суддівському часу 0 год. 0 хв. 0 сек.; дату 

проведення; відомості про учасників: прізвище, ім‟я (повністю), команду, спортивну кваліфікацію, 

нагрудний номер, час старту. Протокол має бути підписаний головним секретарем. 

Рекомендовані форми протоколів старту наведено в додатках 9.2 (9.2.1 – 9.2.4). 

4.7.12. Протоколи старту мають бути опубліковані не пізніше, ніж за 1 годину до початку старту, а на 

змаганнях категорії А - напередодні дня  змагань до наради представників. 

4.8 Старт. 

4.8.1. Старт може бути: 

 роздільним - учасники стартують по одному від кожної групи через рівні інтервали часу, як правило, 

1 - 5 хв.; 

 груповим – одночасно стартує більше одного учасника від кожної групи через рівні інтервали часу, 

як правило, 1 - 5 хв.; 

 загальним - всі учасники однієї або декількох груп стартують одночасно; 

 з переслідуванням - учасники стартують роздільно, порядок старту і стартовий інтервал 

визначаються залежно від попередніх результатів. 

4.8.2. Рекомендуються такі види старту: 

 в індивідуальних або групових (командних) змаганнях – роздільний; з переслідуванням; 

“Е”  •     на першому етапі естафети – загальний. 

В індивідуальних (командних групових) змаганнях застосовується також груповий або загальний старт. 

4.8.3. Розклад стартів (вид старту, час старту першого учасника у кожній групі, стартовий інтервал) 

установлюється головним суддею відповідно Положенню, кількості заявлених учасників, розташуванню 

дистанцій та іншим особливостям  змагань. 

За рішенням головного судді у виняткових випадках розклад стартів може бути змінено, про що 

учасників належить своєчасно повідомити. 

4.8.4. У змаганнях з роздільним стартом  рекомендується додержуватись таких стартових інтервалів: на 

довгій і марафонській дистанціях – 2 або 3 хвилини, на середній, подовженій дистанціях, в спринті та на 

коротких дистанціях – 1 або 2 хвилини, в суперспринті – 1 хв. або 30 сек. 

4.8.5. Старт денних змагань має починатися не раніше, ніж через 1 годину після сходу сонця, а 

закінчуватися не пізніше, ніж за 250 % очікуваного часу переможця до заходу сонця. 

“Н”  4.8.6. Старт нічних змагань має починатися, як правило, не раніше, ніж через 1 годину після заходу 

сонця, а закінчуватися не пізніше, ніж за 250 % очікуваного часу переможця до сходу сонця. 
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4.8.7. При проведенні кваліфікаційних і фінальних забігів протягом одного дня перший старт фіналів 

має починатися, як правило, не раніше, ніж через 3,5 години після останнього старту у кваліфікаційних 

забігах. 

4.8.8. При необхідності старт може бути організований за схемою: «попередній старт (предстарт) - 

технічний старт». Час між попереднім і технічним стартами (передстартовий час) має бути однаковим для 

всіх учасників і вибиратися таким чином, щоб учасники могли у біговій формі без затримки подолати шлях 

від попереднього до технічного старту. По закінченні передстартового часу учасникам дається технічний 

старт, від якого відлічується час проходження дистанції. 

За лінію попереднього старту допускаються тільки учасники, що стартують, та представники засобів 

масової інформації у супроводі судді або представника Організатора. 

4.8.9. Суддями (організаторами) може бути передбачена обов„язкова реєстрація учасників на старті 

(попередньому або технічному) шляхом нанесення відмітки у визначену клітинку контрольної картки. В 

цьому разі учасник, в контрольній картці якого стартова відмітка відсутня, вважається таким, що не 

стартував, і дискваліфікується. 

4.8.10. Всім учасникам має бути наданий час для підготовки до старту і розминки (на змаганнях 

категорії А - не менше 45 хв., інших - не менше 30 хв.). 

В зону розминки допускаються тільки учасники, які ще не стартували, і представники команд. 

4.8.11. Учасник самостійно бере свою повністю оформлену карту під час або після технічного старту на 

пункті видачі карт (ПВК). Учасник несе відповідальність за правильний її вибір.  

На карті або поблизу карти на обладнанні ПВК мають бути нанесені стартовий номер або прізвище 

учасника, або позначення дистанції (групи) таким чином, щоб учасник  міг їх бачити перед стартом.  

Судді мають слідкувати, щоб учасник не взяв чужої карти.  

На змаганнях категорій В, Г учасникам може бути надано час перед стартом (не менше 1 хв.) для того, 

щоб самостійно забезпечити захист карт від вологи, якщо це не зроблено Організатором.  

На змаганнях категорій В, Г суддям дозволяється видавати карти учасникам. 

“Вб, Е” 4.8.12. На першому етапі естафет і у змаганнях за вибором учасники одержують карту перед стартом, 

але ознайомитися з нею можуть тільки після старту. 

“Е”  4.8.13. На другому і наступних етапах естафет з усіх видів орієнтування учасники змінюють один одного 

у зоні передачі естафети. Моментом передачі є торкання рукою, або передача карти учасником, який 

пройшов свій етап дистанції, спортсмену, що стартує на наступному етапі. 

“Е”  4.8.14. Учасники самі відповідають за своєчасність передачі естафети. 

4.8.15. Якщо учасник не з‟явився вчасно на старт, стартовий час наступних учасників не змінюється. 

Учасникам, які спізнилися на старт, дозволяється вихід на дистанцію, при цьому судді старту визначають 

для них стартовий час з урахуванням можливого впливу на інших учасників і реєструють змінений 

стартовий час у протоколі старту. Якщо спізнення учасника викликано поважними причинами, його 

результат визначається з урахуванням фактичного часу старту, в іншому разі результат визначається з 

урахуванням часу старту, наведеного у стартовому протоколі. 

4.8.15. Старт закривається за вказівкою головного судді після того, як він переконався, що всі наявні 

учасники стартували. Після закриття старту учасники, які спізнилися з власної провини, на дистанцію не 

випускаються.  

“Е”  4.8.17. Старт етапу в естафеті закривається по закінченні контрольного часу попереднього етапу. 

Дозволяється закривати старт всіх етапів після закінчення естафети певною кількістю команд, що має 

бути визначено в інформації. 

“Е”  4.8.18. За певний час до закінчення контрольного часу на всю естафету або після закінчення естафети 

певною кількістю команд суддівська колегія може організувати загальний старт для учасників команд, які 

ще не прийняли естафету, що має бути визначено в інформації. 

“Е”  4.8.19. Якщо естафетну команду дискваліфіковано, що не підлягає сумніву і визнано командою або 

підтверджено журі, інші учасники команди не стартують. 

4.8.20. Місце старту обладнують плакатами (тумбами) з написами «Старт» і огороджують коридорами 

від лінії старту у обидва боки. Якщо одночасно стартують учасники різних груп, можуть бути обладнані 

коридори для кожної з них (або декількох груп). В такому разі окремі коридори позначають відповідними 

покажчиками.  

4.8.21. На попередньому і технічному стартах, як правило, мають бути годинники, що показують 

суддівський час представникам команд і учасникам. Прізвища (номери) учасників, яких викликають на 

лінію старту, повинні називатися або висвітлюватися на табло. 

4.8.22. Старт має бути організовано так, щоб учасники, які стартують пізніше, а також інші особи, не 

могли бачити карту, дистанцію або вибір шляху на перший КП. 

4.8.23. Початок орієнтування, як правило, має бути поєднаний з технічним стартом. Якщо він 

обладнується окремо, на ньому встановлюється знак КП без позначення  і без засобів відмітки, а шлях до 

нього розмічається. 
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4.9 Фініш і хронометраж. 

4.9.1. Змагання у конкретному виді закінчуються для учасників перетином лінії фінішу. 

4.9.2. Фінішний час має бути зафіксовано у момент перетину лінії фінішу: 

“Бг”  • на змаганнях бігом - грудною клітиною учасника, у групових (командних) змаганнях - грудною 

клітиною останнього залікового учасника команди; 

“Л”  •  на лижних змаганнях – першою ступнею учасника. 

Час округлюється до цілих секунд у сторону зменшення. Відлік часу може проводитись у годинах, 

хвилинах та секундах або у хвилинах та секундах. 

“А, Б”  На змаганнях категорій А, Б в спринті і в суперспринті фінішний час має округлюватися до десятих 

секунди з використанням відповідного обладнання для хронометражу як на старті, так і на фініші. 

4.9.3. На фініші мають бути два хронометри: основний та резервний. 

4.9.4. Якщо місце учасника визначається послідовністю фінішу (змагання із загального старту, з 

переслідуванням, тощо), остаточне рішення про розподіл місць мають приймати судді фінішу. 

4.9.5. Після перетину лінії фінішу учасник має здати суддям контрольну картку та по їх вимозі - карту 

змагань. 

4.9.6. Місце фінішу має бути обладнане плакатами (тумбами) з написами «Фініш» та огороджене 

коридорами від лінії фінішу у обидва боки. 

4.9.7. Фінішний коридор у районі лінії фінішу повинен бути не менше, ніж 3 м завширшки. Лінія фінішу 

має бути розташованою під прямим кутом до напрямку коридору. Її точне розміщення має бути чітко видно 

учаснику, що фінішує. Останні щонайменше 20 м фінішного коридору мають бути прямими. 

На змаганнях з великою кількістю учасників дозволяється звуження фінішного коридору та заборона 

обгону за 20 - 50 м до лінії фінішу. 

“Е”   4.9.8. Пункт передачі естафети, як правило, має бути обладнаний як коридор 20 – 30 м завдовжки та  5 – 

10 м завширшки, позначений плакатом (тумбами) з написами «Фініш» і шнуром з прапорцями. Повинно 

бути місце для учасників, які чекають передачі естафети. 

“Е”  4.9.9. Місце фінішу і пункт передачі естафети мають бути розташовані таким чином, щоб учасника, який 

фінішує, було видно, як правило, не менше, ніж за 50 м, і щоб ця ділянка дистанції не була схилом або 

крутим підйомом і не мала крутих поворотів.  

4.10 Контрольний час. 

4.10.1. З метою обмеження тривалості змагань головний суддя може призначити максимальний 

дозволений час проходження дистанції  -  контрольний час (КЧ). 

4.10.2. КЧ призначається у всіх видах змагань і повідомляється учасникам письмово в інформації не 

пізніше, ніж за 1 годину до початку старту. 

4.10.3. КЧ не може бути змінений після початку старту. 

4.10.4. В індивідуальних та групових змаганнях рекомендується призначати КЧ у межах 150 - 250% 

ОЧП. 

“Е”   4.10.5. В естафетах рекомендується призначати КЧ для всієї дистанції у цілому у межах 150 - 250% ОЧП 

команди, а також на групу етапів - у межах 150 - 250% ОЧП групи етапів. Може призначатися КЧ окремо 

на кожний етап - до 250% ОЧП етапу. КЧ для всієї естафети може бути меншим, ніж сума КЧ всіх етапів 

(в цьому разі пріоритетним є КЧ, призначений для всієї естафетної дистанції). 

4.10.6. Дозволяється призначати один КЧ для всіх груп, керуючись, як правило, максимальним 

значенням ОЧП в даному виді змагань. 

4.11 Змагання у заданому напрямку на лижах. 

4.11.1. Загальні положення 

4.11.1. 1. Змагання мають проводитись, як правило, за наявності стійкого снігового покрову. На 

місцевості повинні бути прокладені лижні з різними швидкісними якостями у достатній кількості, які 

наносяться на карту, при цьому дистанції планують таким чином, щоб учасники не були змушені 

прокладати лижню на імовірних шляхах руху. 

4.11.1.2. Дистанція долається на лижах. Дозволяється частину дистанції долати бігом, але в цьому разі 

учасник має самостійно транспортувати через КП своє спорядження (лижі, палки, лижні черевики 

відповідних розмірів). 

4.11.1.3. При подоланні дистанції учасники можуть користуватися будь-якими стилями лижних ходів, 

якщо обмеження не передбачені Положенням. 

4.11.1.4. Загальні вимоги щодо місцевості, карти, дистанції і її обладнання, жеребкування, старту, 

фінішу, засобів відмітки, призначення контрольного часу, дискваліфікації учасників, визначення 

результатів змагань – згідно відповідним розділам цих Правил. 

“Л” 
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4.11.2. Карта. 

4.11.2.1. Для змагань з орієнтування на лижах у заданому напрямку використовують спеціальні «зимові» 

карти, особливість яких - спрощене зображення ландшафту зі сніговим покровом, зняття інформації, 

неактуальної взимку, та показ швидкісних можливостей шляхів для руху на лижах. 

Застосування цих карт в інших видах змагань не дозволяється.  

Дозволяється використовувати звичайні карти, на яких мають бути показані службою дистанції шляхи 

для бігу на лижах та їх швидкісні можливості. 

4.11.2.2.  Рекомендується обирати такий масштаб карт для змагань: 

 на довгих і марафонських дистанціях – 1 : 15000;  

 на середніх дистанціях і в естафетах – 1 : 15000 або 1 : 10000; 

 на коротких дистанціях - 1:10000; 

 в спринті – 1 : 10000 або 1 : 5000. 

На змаганнях вікових груп М/Ж45 і старших, а також молодших груп (віком до 16 років) 

рекомендується застосовувати основний масштаб 1:10000. 

Основний перетин рельєфу горизонталями – 5 м. Для місцевості з невеликими перепадами висот 

дозволяється використовувати перетин 2,5 м. 

Використання карт з іншим масштабом і перетином рельєфу горизонталями дозволяється за 

погодженням для змагань категорій А, Б – тільки з підрозділом Президії ФСО України, відповідальним за 

роботи з картами і дистанціями; для змагань категорій В, Г – з інспектором або головним суддею.  

4.11.2.3. Якщо легенди КП учасникам не надаються (п. 4.11.4), рекомендується наносити на карти 

порядкові номери і позначення КП через дефіс або у дужках, наприклад, 10-45 або 10 (45). 

4.11.3. Дистанція і її обладнання. 

4.11.3.1. Параметри дистанцій мають відповідати вимогам таблиці 2 до п. 4.11.3.1.  

4.11.3.2. Довжину дистанцій рекомендується наводити у двох варіантах: 

 шляхом вимірювання та підсумовування відрізків: технічний старт - КП - фініш (без урахування 

рельєфу місцевості) з відхиленнями тільки для обходу найкоротшим шляхом непереборних перешкод 

(високі паркани, озера, непереборні скелі тощо) і районів, заборонених для руху (відповідно п.4.3.5); 

 вздовж найкоротшого розумного шляху від старту через КП до фінішу. 

4.11.3.3. КП, які розташовані на одній лижні (без додаткових позначених на карті перехресть проміж 

ними) мають бути не ближче 100 м один від одного. 

Якщо КП знаходяться на суттєво різних орієнтирах як на місцевості, так і на карті, вони мають бути не 

ближче 50 м один від одного. 

4.11.3.4. Знак КП і засоби відмітки підвішують над лижнею, щоб учасник не мусив при нанесенні 

відмітки сходити з лижні. Профіль лижної траси повинен дозволяти учаснику легко зупинитися на КП. Сніг 

біля КП має бути ущільнений, щоб кілька учасників могли одночасно відмічатись та, в разі необхідності, 

розвертатись для руху в зворотному напрямку. 

4.11.4. Легенди КП. 

4.11.4.1. У змаганнях в заданому напрямку на лижах легенди, як правило, не використовуються. 

4.11.4.2. На змаганнях категорій В, Г, зокрема, для дітей і новачків, легенди КП можуть бути 

використані для полегшення ідентифікації КП, якщо організатори визнають це необхідним. 

4.11.5 Старт 

4.11.5.1. В індивідуальних змаганнях на лижах старт може бути роздільним, груповим, загальним, з 

переслідуванням. В естафетах рекомендується загальний старт.    

4.11.5.2. При роздільному, груповому старті і старті з переслідуванням місце старту має бути 

обладнаним таким чином, щоб одночасно пліч о пліч могли стартувати два або більше (в разі необхідності) 

учасників. Перші 100 – 200 м дистанції мають бути щонайменше три метри завширшки. 

 4.11.5.3. При загальному старті місце старту має бути обладнаним таким чином: 

 лижня для кожного учасника має бути щонайменше 1,5 м завширшки; 

 зі стартової лінії протягом 100 – 200 м має бути зона з паралельними лижнями, які учасникам 

заборонено покидати і на яких заборонено рухатись довільним (“ковзанярским”) ходом. Кінець цієї 

зони має бути чітко позначений кольоровою лінією, а після неї має бути ділянка щонайменше 100 м 

завдовжки без лижень; 

 на перших 500 м дистанцій не повинно бути звужень, різких поворотів, крутих спусків або узвозів; 

 на нерівній місцевості лінія старту має бути розташована таким чином, щоб учасникам були 

забезпечені рівні умови; 

 якщо не вистачає місця для організації старту пліч о пліч, дозволяється організовувати старт в дві 

або більше шеренги з відстанню між шеренгами щонайменше 4 м. Учасники, що знаходяться в різних 

шеренгах, стартують одночасно. Розподіл по шеренгах визначається організаторами, наприклад, 

жеребкуванням або з урахуванням попередніх результатів.   
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Таблиця 2 до п. 4.11.3.1. 

Рекомендований очікуваний час переможця, хв. (орієнтування на лижах) 

Група,  
вид дистанцій 

Спринт Коротка Середня Подовжена Довга Марафонська 

ЧОЛОВІКИ 

Ч10 8 – 15  15 – 20 20 – 25  - - - 

Ч12 8 – 15  15 – 20 25 – 30  30 – 35 - - 

Ч14 10 – 15  20 – 25 25 – 30  30 – 40  45 – 50  - 

Ч16 10 – 15  20 – 25 25 – 35  35 – 45  45 – 50  55 – 75  

Ч18 10 – 15  20 – 30 30 – 40  45 – 55 55 – 65  70 – 100  

Ч20 10 – 15  20 – 30 30 – 40 45 – 65 65 – 75  80 – 120  

Ч21 – І, мас. р. 10 – 15  20 – 30 30 – 40  45 – 65 70 – 80 90 – 120  

Ч21 – КМС 10 – 15  20 – 30 30 – 50 50 – 65 70 – 90 100 – 135  

Ч21 – МС 10 – 15  20 – 30 35 – 55 60 – 80 80 – 100  110 – 150 

Ч30 10 – 15  20 – 30 30 – 40 45 – 55 55 – 80 100 – 135  

Ч35 10 – 15  20 – 30 30 – 40  40 – 50 50 – 70 80 – 120  

Ч40 10 – 15  20 – 30 30 – 35  35 – 45 45 – 65 70 – 100  

Ч45 10 – 15  20 – 25 25 – 35  35 – 45 45 – 60 - 

Ч50 10 – 15  20 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 55 - 

Ч55 10 – 15  20 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 - 

Ч60 10 – 15  20 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 - 

Ч65 8 – 15  20 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 - 

Ч70 8 – 15  20 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50 - 

ЖІНКИ 

Ж10 8 – 15  15 – 20   20 – 25 - - - 

Ж12 8 – 15  15 – 20   20 – 25 25 – 30  - - 

Ж14 10 – 15  20 – 25 25 – 30  30 – 35  35 – 45 - 

Ж16 10 – 15  20 – 25 25 – 35  35 – 40  40 – 50 50 – 65  

Ж18 10 – 15  20 – 25 30 – 40  40 – 45  45 – 50 60 – 90  

Ж20 10 – 15  20 – 25 30 – 40  40 – 45  45 – 55 65 – 100 

Ж21 – І, мас.р. 10 – 15  20 – 25 30 – 40  40 – 45  45 – 55  65 – 90 

Ж21 – КМС 10 – 15  20 – 25 30 – 40  40 – 45  45 – 60  75 – 100 

Ж21 – МС 10 – 15  20 – 25 35 – 45 45 – 50  50 – 65  90 – 120 

Ж30 10 – 15  20 – 25 25 – 35  35 – 45  45 – 55 70 – 100 

Ж35 10 – 15  20 – 25 25 – 30  30 – 40  40 – 50 60 – 90 

Ж40 10 – 15  20 – 25 25 – 30  30 – 35   35 – 45 60 – 80 

Ж45 10 – 15  20 – 25 25 – 30  30 – 35   35 – 45 - 

Ж50 10 – 15  20 – 25 25 – 30  30 – 35   35 – 45 - 

Ж55 10 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 30  35 – 45 - 

Ж60 10 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 30  35 – 45 - 

Ж65 8 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 30  35 – 45 - 

Ж70 8 – 15  15 – 20  20 – 25  25 – 30  35 – 45 - 

Примітка. Змагання на дистанціях для груп, де ОЧП не визначено, проводити не рекомендується. 

 

4.11.5.4. В змаганнях з роздільним або груповим стартом кожний учасник має отримувати карту за одну 

хвилину до свого старту, в змаганнях із загальним стартом – за 15 сек. до старту. В змаганнях з 

переслідуванням учасник бере карту самостійно після старту. 

4.11.6. Фініш і хронометраж. 

“А, Б” 4.11.6.1. На  змаганнях категорій А, Б останній відрізок дистанції (приблизно 200 м) має бути по 

можливості прямим і мати ширину щонайменше 6 м (якщо можливо, то 9 м). Останні 100 – 150 м є зоною 

фінішу. Початок цієї зони має бути ясно помічено кольоровою стрічкою (смугою). Зона має бути 

поділеною щонайменше на 2 коридори з шириною щонайменше 3 м кожний. Розмітка коридорів має бути 

чітко видною, але не заважати руху лиж. Учасники, які входять в зону фінішу, мають залишатися в своєму 

коридорі, навіть якщо вони обганяють інших учасників. 

4.11.6.2. Коридор в районі лінії фінішу має бути щонайменше 6 м завширшки (бажано 9 м). Лінія фінішу 

має бути перпендикулярною до коридору. 

4.11.6.3. В разі використання фотофінішу зона заміру має бути розташованою на висоті 15 мм над 

поверхнею снігу. 
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4.11.7. Екіпірування 

4.11.7.1. Учаснику дозволяється в зоні старту, на спеціальному технічному пункті або на дистанції 

самостійно міняти та ремонтувати спорядження, яке вийшло з ладу (кріплення, черевики, лижі, палки, 

тощо), а також змащувати лижі.  

“А, Б” На змаганнях категорії А, Б, як правило, має бути обладнано технічний пункт (один або більше) для 

заміни спорядження, яке вийшло зі строю. Технічний пункт обладнують приблизно на середині дистанції 

на визначеному КП або на розміченому відрізку дистанції. При наявності на дистанції технічного пункту, 

спорядження, як правило, можна міняти тільки на ньому, що має бути зазначено у Положенні чи інформації. 

Організатор, як правило, має забезпечити транспортування на технічний пункт запасного спорядження 

учасників. 

4.11.8. Безпека учасників. 

4.11.8.1. При проведенні змагань з орієнтування на лижах мають бути вжиті заходи безпеки відповідно 

до вимог підрозділу 2.19.  

4.12 Змагання з орієнтування на розміченій дистанції. 

4.12.1. Загальні положення 

4.12.1.1. В змаганнях учасник долає дистанцію, розмічену на місцевості прапорцями, кольоровим 

папером, стрічками тощо, та наносить на карту місцезнаходження КП, розташованих на дистанції. 

Результат учасника визначається часом проходження дистанції і точністю визначення місцеположення КП 

на карті.  

4.12.1.2. Точність нанесення місцеположення КП на карту оцінюється з призначенням штрафного часу 

або штрафних кіл. Система оцінки має бути зазначена у Положенні або інформації.  

Рекомендовані системи призначення штрафу наведено у додатку 10. 

4.12.1.3. При проведенні змагань на розміченій дистанції на лижах мають виконуватися вимоги 

відповідних пунктів підрозділу 4.11. 

4.12.1.4. Дозволяється проводити змагання у комбінації, коли частина дистанції являє собою розмічену 

трасу, а частина - дистанцію у заданому напрямку. Порядок проведення і заліку визначається Положенням. 

4.12.1.5. Загальні вимоги щодо місцевості, карти, дистанції і її обладнання, жеребкування, старту, 

фінішу, засобів відмітки, призначення контрольного часу, дискваліфікації учасників, визначення 

результатів змагань – згідно відповідним розділам цих Правил. 

4.12.2. Карта. 

4.12.2.1. У змаганнях з орієнтування на розміченій дистанції, у тому числі в естафетах, на карти 

наносять тільки точку початку орієнтування (місце старту). На змаганнях з дистанціями масових розрядів 

дозволяється наносити місце фінішу, якщо воно не збігається з місцем старту. Робити будь-які проколи на 

картах учасника заборонено. 

4.12.3. Дистанція і її обладнання. 

4.12.3.1. Дистанція змагань на розміченій дистанції має бути спланована таким чином, щоб для 

визначення місцеположення КП не потрібно було сходити з траси. 

4.12.3.2. Дистанцію рекомендується планувати таким чином, щоб на ПО оцінювалось не більше 5 КП, а 

ПО був один і розташовувався у центрі змагань. 

4.12.3.3. Дозволяється використовувати розташований перпендикулярно лижні плоский знак КП, який 

має з обох боків оранжево-біле поле і цифрове позначення КП. Якщо КП є спільним для кількох дистанцій, 

на ньому має бути відповідна кількість позначень КП. 

4.12.3.4. На змаганнях з орієнтування на розміченій дистанції позначенням КП є число, що відповідає 

його порядковому номеру на дистанції. 

4.12.4. Оцінка точності нанесення КП 

4.12.4.1. Помилка в нанесенні КП визначається відстанню від його точного місцеположення до центра 

відповідного проколу. 

4.12.4.2. Оцінка точності з призначенням штрафного часу проводиться після фінішу учасника, при 

цьому місцеположення кожного КП учасник наносить на карту тільки на наступному КП шляхом 

проколювання карти з лицьової сторони у відповідній точці компостером наступного КП, який дозволяє 

зробити прокол і одночасно маркувати його відбитком штемпелю. 

Дозволяється робити проколи голкою, яка має бути у учасника. В цьому разі прокол позначається 

кольоровим олівцем наступного КП шляхом його перекреслювання хрестом.  

Місцеположення останнього КП наноситься на спеціальному пункті відмітки, який розташовують не 

ближче 100 м від фінішу, позначають білою табличкою з написом «Позначка останнього КП» і 

споряджають такими ж засобами відмітки, що і КП. 

4.12.4.3. Оцінка точності нанесення КП з призначенням за помилку штрафних кіл проводиться на 

пунктах оцінки (ПО), які розташовані на дистанції, таким чином. 

“М” 
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4.12.4.3.1. Учасник має нанести місцеположення всіх КП на карту, проколюючи її своєю голкою з 

лицьової сторони карти у відповідній точці, до приходу на ПО. Кількість проколів має дорівнювати 

кількості КП на відповідній ділянці дистанції.  

4.12.4.3.2. По прибутті на ПО учасник має здати свою карту суддям та пройти оціночне коло, яке є 

частиною дистанції і маркується розміткою того ж кольору, що і дистанція, або розміткою червоного 

кольору. За час подолання учасником оціночного кола судді визначають точність нанесення 

місцеположення КП. 

4.12.4.3.3. Учаснику забороняється залишати ПО до одержання оцінки, яка має повідомлятися суддею 

ПО або вивішуватися на інформаційному табло. 

4.12.4.3.4. Суддям забороняється після оцінки показувати учаснику місце дійсного розташування КП. 

4.12.4.3.5. Проходження учасниками штрафних кіл фіксується суддею, але учасник рахує кола 

самостійно. 

4.12.4.3.6. Учасник має проходити штрафне коло з тим же спорядженням, що і основну дистанцію. 

4.12.4.4. Оцінка точності нанесення КП на карту у естафеті виконується згідно з вимогами п.4.12.5.3.  

4.12.5. Старт, фініш, хронометраж, екіпірування та безпека учасників. 

4.12.5.1. При проведенні змагань на розміченій дистанції на лижах рекомендується виконувати вимоги 

п.п. 4.11.5 – 4.11.8. Інші вимоги – згідно підрозділів 4.8, 4.9, 2.19. 

4.13 Змагання за вибором. 

4.13.1. Загальні положення. 

4.13.1.1. Проводяться два варіанти змагань за вибором, у яких учасник: 

 за мінімальний час має пройти визначену суддями кількість КП (варіант 1); 

 за визначений суддями контрольний час (КЧ) має набрати максимальну кількість очок за 

проходження КП (варіант 2), при цьому кожний КП оцінюється певною кількістю очок (як правило, 

від 1 до 5) у залежності від його відстані від центру змагань та складності розташування. За 

перевищення КЧ учаснику призначається штраф, розмір якого визначається Положенням. 

Рекомендується призначати 1 штрафне очко за кожну повну або неповну хвилину перевищення КЧ. 

4.13.1.2. Вибір КП та послідовність їх проходження в обох варіантах визначається учасником. 

Неодноразовий вихід на той же самий КП зараховується один раз. 

4.13.1.3. Загальні вимоги щодо місцевості, карти, дистанції і її обладнання, жеребкування, старту, 

фінішу і хронометражу, легенд КП, засобів відмітки, призначення контрольного часу, дискваліфікації 

учасників, визначення результатів змагань – згідно відповідним розділам цих Правил. 

4.13.2. Карта. 

4.13.2.1 На карти наносять: точку початку орієнтування (місце старту); всі КП, які є у районі змагань, та 

їх позначення; місце фінішу. 

При великій кількості КП та груп дозволяється наносити на карту тільки ті КП, що використовуються 

для кожної окремої вікової групи. 

4.13.2.3. Якщо КП оцінюється різною кількістю очок, рекомендується в дужках після позначення КП 

наносити його “ціну” – кількість очок, які будуть нараховані за відвідування цього КП, наприклад, 34 (3).  

“Ціна” КП має бути доведена до учасників і  в технічній інформації. 

4.13.3. Дистанція 

4.13.3.1. КП мають бути розташовані так, щоб була можливість вибору рівнозначних шляхів з заданою   

кількістю КП або з максимальною кількістю очок. 

4.13.3.2. Кількість розташованих у районі змагань КП має бути у 1,2 – 2 рази більшою за ту, яка має бути 

пройденою для варіанту 1, або яку може пройти переможець протягом визначеного КЧ для варіанту 2. 

4.13.4. Фініш.  

4.13.4.1. Фінішний коридор має бути обладнаний таким чином, щоб забезпечити прийняття учасників з 

усіх імовірних напрямків. 

4.14 Змагання із Тр-О. 

4.14.1. Загальні положення 

4.14.1.1.Тр-О є різновидом змагань у заданому напрямку, в яких учасники долають дистанцію, 

рухаючись виключно тільки уздовж доріг, стежок або по розмітці.  

4.14.1.2. В районі КП поблизу показаної на карті точки (в центрі кола діаметром 5 – 6 мм) на орієнтирах, 

які є на карті та чітко видимі на місцевості, встановлюють деяку кількість знаків КП (призм), тільки один з 

яких відповідає легендам КП, отриманим на старті водночас із картою. Знак, що відповідає легенді, має 

бути розташованим з максимальною точністю по відстані та напрямку.  

Місцеположення інших КП має описуватись різними легендами. 

“Вб” 

“Т” 

“Т” 
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4.14.1.3 Учасники, знаходячись на спеціальному пункті спостереження, мають за допомогою карти та 

компасу вибрати знак КП, місцеположення якого відповідає легенді, здійснивши для цього, наприклад: 

 визначення елементів рельєфу, конфігурацію об„єктів, контурів тощо; 

 вибір одного об„єкту з декількох, що є на місцевості; 

 визначення сторін об„єкту (північ, південь і т.д.) тощо.  

4.14.1.4 За кожний правильно визначений знак КП, учаснику нараховується 1 очко. В змаганнях 

перемагає учасник, який набрав найбільшу кількість очок. 

4.14.1.5. Змагання можуть проводитись для учасників, які користуються милицями, інвалідною 

тростиною, рухаються на інвалідних колясках (ручних або електричних), ручних або ножних велосипедах 

(двох- або трьохколесних), з допомогою супроводжуючої особи або бе з допомоги.  

Не дозволяться використовувати засоби пересування, оснащені двигунами внутрішнього згоряння, або 

засоби з електричними двигунами, оснащеними більше, ніж для однієї особи. 

4.14.1.6. Учасники, як правило, змагаються в одній групі незалежно від статі, віку або індивідуальних 

особливостей (можливість пересування на милицях, колясках тощо). Для відкритих змагань ніяких 

обмежень в участі немає. 

Організація може проводити змагання для різних груп учасників в залежності від індивідуальних 

особливостей, що визначається Положенням про змагання. 

4.14.1.7. Загальні вимоги щодо місцевості, карти, дистанції і її обладнання, легенд КП, жеребкування, 

старту, фінішу і хронометражу, дискваліфікації учасників, визначення результатів змагань, безпеки – згідно 

відповідним розділам цих Правил. 

4.14.2. Місцевість. 

4.14.2.1. Місцевість повинна мати стежки та шляхи, придатні для пересування на інвалідних колясках та 

милицях. На імовірних шляхах руху не повинно бути крутих узвозів та схилів, небезпечних ділянок 

(вузьких та похилих стежок біля урвищ, вузьких мостів без поручнів, глибоких вимоїн та вибоїв на шляхах 

тощо). Якщо неможливо обійти небезпечні місця, повинні бути вжиті необхідні заходи безпеки 

(установлені тимчасові огорожі тощо).  

Складність місцевості визначається насиченістю та різноманітністю орієнтирів, які повинні 

розташовуватися  у смузі до 100 м завширшки вздовж стежок та шляхів та бути видимими при 

спостереженні зі стежок (див. додаток 3.2). 

4.14.2.2. Місцевість має бути обрана таким чином, щоб особи з обмеженими можливостями руху в 

інвалідних колясках, особи, що рухаються пішки повільно і з трудом, інші найменше рухомі учасники, 

могли легко пройти дистанцію за установлений контрольний час (КЧ). 

4.14.2.3. Вся місцевість поза доріг і стежок, а також відповідним чином розмічені дороги і стежки, 

заборонені для руху. Всі відомості про заборонені шляхи мають бути докладно наведені в інформації і 

нанесені на карту.  

4.14.2.4. Поблизу пунктів спостереження на відкритій місцевості або лісових ділянках з рідкою 

рослинністю може бути розмітка, що забороняє доступ на окремі ділянки місцевості, навіть якщо фізично 

вони доступні для учасників.  

 4.14.2.5. Ділянки, обов‟язкові для подолання, а також проходи, переходи тощо, мають бути чітко 

позначені на карті і місцевості. Учасники мають повністю проходити розмічені ділянки дистанції. 

4.14.3. Карти.  

4.14.3.1. Карта має бути точним зображенням місцевості з підвищеним рівнем деталізації. 

4.14.3.2. Основний масштаб карт  для змагань з Тр-О - 1:5000, перетин рельєфу горизонталями – 2,5 м 

або менше. Дозволяється використання карт масштабу 1:4000 і крупнішого. 

4.14.3.3. Всі карти, які видаються учасникам, в тому числі, на тайм-КП, мають бути одного масштабу. 

4.14.3.4. Номер КП на карті учасника рекомендується наносити з тієї сторони від КП, з якої будуть 

спостерігатись знаки КП (призми).  

4.14.4. Дистанції 

4.14.4.1. Принципи планування дистанцій для змагань з Тр-О з вимогами до місцевості, дистанцій, КП, 

розміщення знаків КП (призм) тощо детально наведено в додатку 3.2. 

4.14.4.2. В залежності від рівня майстерності і фізичних можливостей учасників параметри дистанцій 

обираються відповідно вимогам таблиці 3. 

4.14.4.3. На змаганнях, в яких учасники змагаються в загальній групі: 

 дистанції мають бути підготовлені таким чином, щоб учасники, які рухаються самостійно або 

використовують механічні або електричні засоби пересування, не мали переваги перед іншими 

учасниками;  
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 всі дороги, стежки, непрохідні для будь-яких інвалідних колясок через ширину, наявність повалених 

дерев, виступаючих коренів, непрохідної поверхні та інших перешкод, мають бути заборонені для 

руху всіх учасників. Ці дороги, стежки мають бути позначені як заборонені для руху на картах 

(штрихуванням або перекреслюванням хрестами), а також розміткою на місцевості добре помітними 

стрічками, прапорцями тощо. 

 

Таблиця 3 до п. 4.14.4.2. 

Параметри дистанцій в змаганнях з Тр-О 

Клас 

дистанцій 

Довжина, 

км 

Кількість 

КП 

Кількість 

варіантів вибору 

(знаків КП) 

Кількість 

тайм-КП 

Рекомендована відстань 

від точки спостереження 

до КП 

Легенди 

E (Е) 2,0 – 3,5 10 – 25 2 – 5 1 – 3 більше 40 м 

Символьні A (А) 1,5 – 3,0 10 – 20 2 – 4 1 до 40 м 

Б (B) 1,5 – 2,5 10 – 15 2 – 4 1 до 20 м 

В (C) 1,0 – 2,0 8 – 10 2 – 3 до 1 до 10 м Символьні або у 

вигляді  опису Н (N) 1,0 – 2,0 до 8 2 - до 5 м 

 

Примітки.  

1. В дужках наведено клас дистанцій відповідно міжнародним градаціям майстерності. 

2. Дистанції класу Е, а також дистанції для спортсменів на колясках незалежно від класу, якщо вони 

виділені в окрему групу, можуть плануватися в 1,5 – 2 рази довшими, ніж наведено в таблиці 3.  

 

4.14.3.4. Найбільший нахил для руху інвалідних колясок без помічників не повинен перевищувати 14% 

на відстані до 20 м. Нахил поперек руху не має перевищувати 8%. На будь-якому шляху з перевищенням 

цих нахилів мають бути помічники для надання допомоги. 

4.14.5. Легенди КП. 

4.14.5.1. На змаганнях з Тр-О, як правило, використовуються легенди в вигляді символів, при цьому в 

колонці В замість позначення КП наводиться інформація про кількість призм в районі КП – літерами 

латинського алфавіту  (A, B, C, D, E), наприклад, “А-С” означає, що установлено три призми. 

4.14.5.2. В колонці Н розміщується стрілка, напрям якої показує напрямок спостереження на призми з 

пункту прийняття рішення (спостереження). Наприклад, стрілка, що показує на північ, означає, що учасник 

буде спостерігати знаки КП в напрямку на північ, тобто, він буде знаходитись на південь від призм 

(наприклад, на стежці в південній частині кола КП). 

4.14.5.3. Легенди КП, надані у порядку проходження для кожної дистанції, мають бути, як правило, 

надруковані на лицьовому боці карти змагань або прикріплені до карти з лицьового боку. Дозволяється 

видавати легенди окремо в формі переліку для кожної дистанції.  

4.14.5.4. На змаганнях класів В, Н дозволяється надавати легенди у вигляді текстового опису. 

4.14.6. КП, їх особливості і обладнання. 

4.14.6.1. КП, нанесений на карту, позначається на місцевості групою знаків (стандартних призм згідно з 

п. 4.5.3), розташованих поблизу центра кола КП. 

4.14.6.2. Призми мають бути встановлені таким чином, щоб учасники, які знаходяться безпосередньо на 

пункті спостереження (в тому числі ті, що сидять в колясці), бачили їх всі (щонайменше третину кожної 

призми).  

4.14.6.3. В кожній групі призми мають бути установленими на одній висоті від поверхні землі. 

4.14.6.4. Всім знакам КП має відповідати конкретна однозначна легенда. Розміщати призми, 

місцеположення яких не може бути визначене точною легендою, не допускається. 

4.14.6.5. З усіх знаків, що знаходяться в районі КП, легенді має відповідати тільки один.  

На змаганнях класів Е, А дозволяється вживати варіант “жодний знак не відповідає легенді”. 

4.14.6.6. На стежці в межах видимості всіх знаків КП обладнується пункт спостереження, на якому 

міститься стійка з табличкою із зазначенням групи учасників та номеру КП (як правило, порядкового), а 

також установлюється компостер або інші засоби нанесення відмітки, які повинні бути легко доступними 

для всіх учасників, в тому числі тих, що рухаються у колясках. 

Пункт спостереження на карту не наноситься. 

4.14.6.7. Рух вперед – назад в районі пункту спостереження для прийняття правильного рішення 

дозволяється, але він також може бути обмежений відповідною розміткою, яка означає, що стежка поза її 

межами дозволена для руху тільки після прийняття рішення і нанесення відмітки в картці, після чого 

учасник може рухатися до наступного КП. В разі необхідності на таких КП можуть працювати судді. 

4.14.6.8. Знаки КП позначаються буквами зліва направо. Найлівіша з точки спостереження – А, далі по 

ходу годинникової стрілки – B, C і т.д. Букви на знак не наносяться, учасник визначає їх самостійно. 

4.14.6.9. КП мають проходитись в порядку, визначеному в картці учасника і в легендах. 
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4.14.7. Контрольні картки і системи відмітки на КП 

4.14.7.1. Контрольна картка має задовольняти таким вимогам: 

 вона має бути виготовленою з міцного матеріалу або захищеною від механічних пошкоджень; 

 розмір клітинки для нанесення відмітки має бути не меншим, ніж 13 мм; 

 на змаганнях категорій А, Б з дистанціями класів Е, А картка повинна мати частину, на якій 

автоматично дублюється відмітка на КП, яку робить учасник. Учасники здають повну контрольну 

картку на фініші, її друга (дублююча) частина повертається учаснику після закінчення старту. 

Зразки карток наведена в додатку 6.3. 

Учасники можуть самі підсилити захист контрольної картки (заклеїти, покласти в пакет тощо), але не 

мають права відрізати частини картки. 

4.14.7.2. Перебуваючи на точці спостереження, учасник самостійно за допомогою карти та компасу 

визначає знак КП, що відповідає легенді, та робить відмітку у відповідній клітинці контрольної картки, 

наприклад, якщо він обрав найлівішу призму, відмітка робиться в стовпчику А. Варіант “жодний знак не 

відповідає легенді” відмічається в спеціальній клітинці, наприклад, пустій або під літерою Z (Zero). В будь-

якому разі учасник має нанести відмітку до того, як він покине місцевість поблизу КП. 

4.14.7.3. Учасник може наносити відмітку компостером (олівцем), який знаходиться на пункті 

спостереження або своїм власним компостером (олівцем), якщо це дозволено організаторами і наведено в 

інформації. 

4.14.7.4. Учасник несе повну відповідальність за вірність нанесення відмітки, навіть якщо вона робиться 

супроводжуючим помічником або суддями, наприклад, на тайм-КП. 

4.14.7.5. Якщо в лінії відповідного КП помічено більше однієї клітинки або не помічено жодної, відмітка 

на КП не зараховується. Ніякі виправлення при нанесені відміток не дозволяються. 

4.14.8. Тайм-КП (КП з контролем часу). 

4.14.8.1. Крім КП, що нанесені на карту учасника, на місцевості, залежно від класу дистанції, 

обладнують один чи декілька тайм-КП, на яких визначення знаку, який відповідає легенді, проводиться з 

контролем часу. Тайм-КП може сполучатися з технічним стартом, влаштовуватися після фінішу або на 

однозначному шляху між КП. Шлях до тайм-КП розмічається. Час знаходження на тайм-КП віднімається 

від загального часу подолання дистанції. 

4.14.7.2. Інформація про місцеположення тайм-КП на карту учасника не наноситься. Район тайм-КП з 

установленими знаками має бути видно лише учаснику, що знаходиться на тайм-КП. 

4.14.7.3. Учасник на тайм-КП має знаходитись у такому положенні, щоб він чітко бачив всі призми, що 

знаходяться в районі КП. Судді на тайм-КП показують учаснику всі знаки КП, після чого, якщо учасник 

готовий, видають йому спеціально підготовлену карту, зорієнтовану по місцевості, з легендою, розміщеною 

над колом КП в положенні, зручному для читання, і включають секундомір в момент вручення карти.  

На карті, як правило, відображають тільки відповідну ділянку місцевості поблизу КП з усіма деталями, 

що мають значення для знаходження правильної відповіді; лінію напрямку на північ; коло КП. 

4.14.8.4. Для вибору варіанту учаснику дається 1 хв., про закінчення якої учасника попереджують за 

10 сек. Секундомір виключається в момент отримання чіткої відповіді. Учасник повідомляє про обраний 

варіант спеціальним покажчиком (наприклад, табличками з літерами) або усно, вживаючи міжнародний 

фонетичний алфавіт (Alpha, Brave, Charlie, Delta, Echo).  

Варіант “жодний знак не відповідає легенді” на тайм-КП не вживається. 

4.14.8.5. Судді фіксують час, який витратив учасник на визначення знаку, а також час прибуття та 

вибуття з тайм-КП і букву обраного варіанту в контрольній картці учасника. Час фіксується з точністю до 

секунд з округленням на користь учасника. 

4.14.8.6. На тайм-КП має знаходитись тільки один учасник. Для забезпечення цього поза межами 

видимості тайм-КП обладнується зона чекання, де знаходяться учасники перед виходом на тайм-КП. 

Учасники здають свої карти судді до повернення з тайм-КП. Час перебування в зоні чекання з моменту 

прибуття і здавання карти до моменту повернення з тайм-КП фіксується в картці учасника і віднімається 

від загального часу проходження дистанції. 

4.14.9. Старт. 

4.14.9.1.Старт, як правило, роздільний, рекомендується стартовий інтервал 2 хвилини. Учасники з однієї 

команди, як правило, мають стартувати щонайменше через 8 хвилин один від одного. 

4.14.10. Фініш і хронометраж. 

4.14.10.1. Час долання дистанції фіксується з точністю до секунд, але він сам по собі не визначає 

результат учасника.  

4.14.10.2.Положенням визначаються контрольний час (КЧ), як правило, в межах 1,5 – 2,5 години, а 

також система штрафу (як правило, одне очко за кожні повні або неповні 5 хвилин перевищення КЧ).  

4.14.10.3. Будь-яка затримка учасника на дистанції не з його вини має фіксуватися і враховуватися при 

визначенні часу подолання дистанції. 
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4.14.11. Визначення результатів. 

4.14.11.1. За кожний правильно визначений КП учаснику нараховується 1 очко. За кожний правильно 

визначений тайм-КП учаснику нараховується 1 очко, якщо час визначення менше 60 сек.  

4.14.11.2. За кожний невірно визначений тайм-КП до часу, витраченого учасником на тайм-КП, 

додається 60 сек. За відсутність відповіді взагалі до часу, витраченого учасником на тайм-КП, додається 

120 сек. Очок в цих двох випадках не нараховується. 

4.14.11.3. Якщо з‟ясовано, що КП поставлений некоректно, є помилка (помилки) в нанесенні КП на 

карту або легенді, невірно розміщено призму або принаймні одна з призм відсутня, цей КП виключається з 

розгляду при підрахунку результатів для всіх учасників. 

Рішення про відміну КП приймається журі (головним суддею в разі відсутності журі) на підставі 

протесту, поданого відповідно підрозділу 4.17. 

4.14.11.4. Особистий результат учасника в змаганнях з Тр-О визначається сумою очок за правильне 

визначення відповідності КП його легенді, мінус штрафні очки за перевищення КЧ.  

При рівності очок більш високе місце посідає учасник, який витратив менше часу на визначення КП на 

тайм-КП з урахуванням п. 4.14.11.2, при рівності і цього показника місця визначаються згідно з п. 5.1.1.2. 

4.14.12. Фізична допомога і супроводження 

4.14.12.1. Кожний учасник, який потребує допомоги, має супроводжуватися фізично здоровою особою. 

Супроводжуюча особа може призначатися організаторами змагань (згідно з домовленістю). 

 4.14.12.2. Фізичні можливості учасників або супроводжуючих не повинні впливати на результати 

змагань. 

4.14.12.3. Супроводжуючі особи мають надавати потрібну фізичну допомогу, за якою буде звертатись 

учасник, а також дотримуватися інструкцій учасників без коментарів, навіть якщо це приведе до виходу на 

заборонену ділянку місцевості, що може викликати дискваліфікацію учасника. Супроводжуючому 

дозволяється проводити відмітку на картках. Ніяка інша допомога в читанні карти, виборі шляху, 

розрахунку часу, прийняттю рішення на КП тощо не дозволяється. 

4.14.12.4. Учасники мають забезпечити належні умови для супроводжуючих: інвалідні коляски повинні 

мати ручки, діаметр передніх коліс має бути не менше 12 см.  

4.14.12.5. Учасники, які пересуваються на інвалідних колясках, на всіх шляхах руху мають  пріоритет 

перед учасниками, які пересуваються пішки (в тому числі, і на пунктах спостереження).  

4.15 Змагання з орієнтування на велосипедах. 

4.15.1. Загальні положення. 

4.15.1.1. В орієнтуванні на велосипедах проводяться, як правило, змагання в заданому напрямку або за 

вибором. Можливо проведення змагань на розміченій дистанції. 

4.15.1.2. Дистанція долається на велосипеді. Спортсмен може пересуватися бігом, але при цьому він 

повинен самостійно вести або нести велосипед через усі КП.  

4.15.1.3. Переміщення поза дорогами або стежками не дозволяється, якщо це особливо не оговорено 

Організатором в інформації. 

4.15.1.4. Загальні вимоги щодо місцевості, карти, дистанції і її обладнання, жеребкування, старту, 

фінішу і хронометражу, засобів відмітки, призначення контрольного часу, дискваліфікації учасників, 

визначення результатів змагань, безпеки – згідно відповідним розділам цих Правил. 

4.15.2. Місцевість. 

4.15.2.1. Місцевість має бути придатною для проведення змагань з орієнтування на велосипедах. В 

районі змагань бажано мати розвинену сітку доріг і стежок різних класів. 

4.15.3. Карта. 

4.15.3.1. Основний масштаб карт  для змагань з орієнтування на велосипедах - 1:20000, перетин рельєфу 

горизонталями - 5 м або 10 м. Дозволяється використовувати карти з масштабом від 1:10000 до 1:30000. 

4.15.4. Дистанції. 

4.15.4.1. Параметри дистанції мають вибиратися з урахуванням масштабу змагань, особливостей 

місцевості, віку, статі, фізичної і технічної підготовленості учасників, а також кліматичних та погодних 

умов, таким чином, щоб очікуваний час переможців (ОЧП) відповідав наведеному у таблиці 4. Відхилення 

від ОЧП, наведених в таблицях, мають бути узгоджені з представником Організації (інспектором) на 

змаганнях категорій А, Б, інспектором (головним суддею) на інших змаганнях. 

 

“Вл” 
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Таблиця 4 до п. 4.15.4.1 

Рекомендований очікуваний час переможця в змаганнях з орієнтування на велосипедах, хв.  

Група,  
вид дистанцій 

Спринт Коротка Середня Подовжена Довга 
Марафонська 

(на витривалість) 

ЧОЛОВІКИ 

Ч10 15 – 20 20 – 30 - - - - 

Ч12 15 – 20 20 – 30 - - - - 

Ч14 20 – 25 30 – 40 45 – 55 55 – 65  - - 

Ч16 20 – 30 35 – 45 50 – 60 60 – 75  80 – 100 - 

 Ч18 20 – 30 35 – 50 55 – 70 70 – 85  90 – 110 120 – 150 

Ч20 20 – 35 40 – 60 65 – 80 80 – 95  100 – 120 135 – 160 

Ч21 – І, мас. р. 20 – 35 40 – 55 60 – 75 75 – 90  90 – 110 120 – 150 

Ч21 – КМС 25 – 35 40 – 60 65 – 80 85 – 100 100 – 120 135 – 160 

Ч21 – МС 25 – 35 45 – 65 70 – 90 90 – 105 105 – 135 145 – 180 

Ч30 25 – 35 40 – 60 60 – 80 80 – 95 100 – 130 135 – 170 

Ч35 25 – 35 40 – 55 55 – 75 75 – 85 90 – 110 120 – 150 

Ч40 20 – 35 40 – 55 55 – 70 70 – 85 85 – 100 110 – 135 

Ч45 20 – 35 40 – 50 50 – 65 65 – 75  80 – 95 - 

Ч50 20 – 30 35 – 45 45 – 60 60 – 70  75 – 85 - 

Ч55 20 – 30 35 – 45 45 – 60 60 – 70  70 – 80 - 

Ч60 20 – 30 35 – 45 45 – 60 60 – 70  - - 

Ч65 20 – 30 35 – 45 45 – 60 - - - 

Ч70 20 – 30 35 – 45 45 – 60 - - - 

ЖІНКИ 

Ж10 15 – 20 20 – 25 - - - - 

Ж12 15 – 20 20 – 25 - - - - 

Ж14 15 – 25 25 – 30 30 – 40 40 – 50  - - 

Ж16 15 – 25 25 – 30 30 – 45 45 – 55 55 – 65 - 

Ж18 15 – 25 30 – 35 40 – 50 50 – 60  60 – 75 80 – 100 

Ж20 20 – 25 30 – 40 45 – 55 55 – 65 65 – 80 85 – 110 

Ж21 – І, мас.р. 20 – 25 30 – 40 40 – 50 50 – 60  60 – 75 80 – 100 

Ж21 – КМС 20 – 30 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 80 85 – 110 

Ж21 – МС 20 – 30 35 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 90 95 – 120 

Ж30 20 – 30 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 80 90 – 115 

Ж35 20 – 25 30 – 40 40 – 50 50 – 60 60 – 70 80 – 110 

Ж40 20 – 25 30 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 70 75 – 100 

Ж45 20 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 - 

Ж50 15 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 - 

Ж55 15 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 - 

Ж60 15 – 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 - - 

Ж65 15 – 20 20 – 30 30 – 40 - - - 

Ж70 15 – 20 20 – 30 30 – 40 - - - 

Примітка. Змагання на дистанціях для груп, де ОЧП не визначено, проводити не рекомендується. 

 

4.15.4.2. КП мають відповідати таким додатковим умовам: 

 всі КП мають бути розташовані на шляхах або стежках, якщо інше не наведено в інформації про 

змагання; 

 КП має бути установлене таким чином, щоб спортсмен міг легко зупинитись та стояти на КП; 

 призма має розміщуватись над дорогою або поряд з нею; 

 засоби нанесення відмітки мають використовуватись без сходу з велосипеду, як правило, їх 

розміщують на рівні руля велосипеду. 

4.15.4.3. КП забороняється ставити на потенційно небезпечних місцях: вузькі стежки, схили, ділянки, які 

погано проглядаються, тощо. 

4.15.5. Легенди КП. 

4.15.5.1. У змаганнях з орієнтування на велосипедах легенди, як правило, використовуються тільки в 

тому разі, якщо КП розташовані поза дорогами або стежками. 

4.15.5.2. В разі розташування КП поза дорогами або стежками використання легенд обов‟язкове на будь-

яких змаганнях. В інших випадках легенди КП можуть бути використані для полегшення ідентифікації КП, 

якщо організатори визнають це необхідним. 
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4.15.5.3. В разі використання легенд вимоги до них і порядок доведення до учасників – згідно з 

підрозділом 4.4. 

4.15.6. Відмітка на КП. 

4.15.6.1. Контрольна картка, як правило, жорстко кріпиться до велосипеду. Знімати її з велосипеда під 

час змагань і наносити відмітку на КП без велосипеду заборонено. 

4.15.7. Старт. 

4.15.7.1. Старт в індивідуальних змаганнях, як правило, роздільний, в естафеті – загальний. 

4.15.7.2. При роздільному старті рекомендується стартовий інтервал 2 – 3 хвилини. 

4.15.7.3. Місце загального старту має бути досить широким, щонайменше 20 м завширшки, можливо, з 

невеликим підйомом в гору. 

4.15.7.4. При загальному старті учасники, як правило, шикуються в лінію на відстані 50 м позаду своїх 

велосипедів. По сигналу стартера вони беруть карти, що лежать перед ними на землі, біжать до своїх 

велосипедів, а потім їдуть до початку орієнтування.  

4.15.7.5. В естафеті її передачу рекомендується виконувати без велосипедів, для чого коридори передачі 

повинні мати достатню ширину і відповідну розмітку. 

4.15.8. Фініш.  

4.15.8.1.Останні 200 м перед лінією фінішу або зоною передачі естафети мають бути розмічені стрічкою, 

прапорцями тощо. Фінішний коридор має бути по можливості прямим. Зона фінішу довжиною 100 – 150 м 

має бути чітко позначеною і мати щонайменше 10 м завширшки. 

4.15.9. Екіпірування. 

4.15.9.1. Велосипед для змагань з орієнтування повинен мати посилену раму, широкі покришки з 

якісним протектором, надійні гальма, а також, на випадок поганої видимості, світловідбивачі, габаритні 

вогні, передню фару освітлення. 

4.15.9.2. Учасник має постійно носити під час змагань на дистанції шоломи для захисту голови.  

4.15.9.3. Учасники і представники команд самі несуть відповідальність за придатність велосипедів до 

експлуатації, але суддівська колегія перед стартом має право провести технічний огляд велосипедів. 

4.15.9.4. Дозволяється транспортувати з собою під час змагань харчування та технічний набір для 

ремонту велосипеду. При ремонті дозволяється використовувати запчастини тільки з цього набору або 

запозичені у інших учасників.  

4.15.9.5. Організатори мають забезпечити відповідні умови для зберігання велосипедів в центрі і місцях 

проведення змагань. 

4.15.10. Етика поведінки учасників на змаганнях з орієнтування на велосипедах. 

4.15.10.1. Технічна взаємодопомога між учасниками на змаганнях наданням запчастин або допомогою в 

ремонті дозволяється, але не є обов‟язковою. Надання технічної допомоги зовні заборонене. 

4.15.10.2. При зустрічі в лісі: 

 учасники мають, як правило, їхати по правій стороні і розходитись лівими плечима; 

 учасник, що їде вгору, має переважне право проїзду; 

 на перехресті переважне право проїзду має учасник, який їде по головній дорозі (дорозі з кращим 

покриттям, або більш широкій, або спеціально позначеній), або не має перешкоди з правого боку. 

4.15.10.3. При зустрічі з вершниками або пішоходами учасник має знизити швидкість до безпечної. 

4.15.10.4. Учасники мають уникати пошкодження доріг або стежок агресивними способами їзди, 

наприклад, їздою юзом. 

4.16 Спрощені та модельні змагання. 

4.16.1. При проведенні змагань для дітей, юнаків та новачків можливі спрощення у застосуванні Правил, 

які не викривляють смислу та змісту орієнтування як виду спорту та зберігають всі вимоги безпеки та 

спортивної справедливості. 

Зокрема, дозволяється: 

 використання чорно-білих карт та схем, які виконані за допомогою фотографії, а також різними 

розмножувальними апаратами; 

 застосування вільного старту (учасники стартують у міру готовності); 

 видавання карт за 1 - 2 хв. до технічного старту; 

 самостійне перенесення учасниками дистанції на свою карту з контрольної із застосуванням (або без 

застосування) схеми: попередній старт - пункт видавання карт - технічний старт; 

 надання легенд у вигляді словесного опису; 

 залучення учасників, тренерів, представників до роботи в ГСК;  

 визначення результатів учасників і місць, які вони посідають, при неповному проходженні дистанцій 

(таким учасникам виконання розрядних нормативів не зараховується); 

 надання допомоги суддями  учасникам, які заблукали. 
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4.16.2. Всі спрощення та особливості змагань мають бути якомога докладно доведені до учасників у 

Положенні та інформації у письмовій формі. 

4.16.3. Напередодні першого дня змагань категорії А, Б (за вимогою представника Організації 

(інспектора) – у інші дні змагань категорій А, Б) мають бути проведені модельні (тренувальні) змагання 

(тренування на полігоні). 

4.16.4. Модельні змагання можуть бути проведені у день змагань, якщо це узгоджено з представником 

Організації (інспектором). 

4.16.5. Основне завдання модельних (тренувальних) змагань – демонстрація учасникам типу (типів) 

місцевості, якості та особливостей карти, обладнання КП, пунктів підживлення, розмічених ділянок тощо, 

випробування електронної системи відмітки на КП, якщо така буде вживатися на основних змаганнях. 

4.16.5. Місцевість і карта модельних змагань мають бути максимально наближені до місцевості і карти 

основних змагань. 

4.16.6. Участь у модельних (тренувальних) змаганнях має бути надана всім учасникам, офіційним 

представникам команд, іншим офіційним особам, представникам засобів масової інформації. 

4.16.7. Порядок проведення модельних (тренувальних) змагань і всі спрощення мають бути доведені в 

технічній інформації або окремому інформаційному бюлетені.  

4.17 Заяви та протести. 

4.17.1. Заява може бути подана представником Організації або Організатора, суддями, представником 

команди, учасником або іншою особою, що має відношення до змагань, з приводу порушення Правил, 

Положення або дії (розпорядження) суддівської колегії.  

Заява подається головному судді, головному секретарю або старшому судді відповідної бригади, як 

письмово, так і усно. Суддівська колегія має якнайшвидше розглянути заяву, а рішення з її приводу 

повідомити позивачу. 

4.17.2. Протест може бути поданий на дію учасника, команди, судді, а також на рішення суддівської 

колегії з приводу заяви. 

4.17.3. Протест подається представником, а у особистих змаганнях, якщо представник відсутній, - 

учасником або тренером. Протест може бути відкликано тільки з дозволу голови журі (головного судді). 

Протести від учасників та команд, які виступають поза конкурсом, не приймаються. 

4.17.4. Протест складається на ім‟я голови журі (головного судді, якщо журі не призначено) та подається 

головному секретареві, який має проставити на ньому час одержання, якнайшвидше ознайомити з ним 

голову журі (головного суддю) та одночасно надати матеріали для розгляду протесту. 

4.17.5. В протесті мають бути наведені пункти Правил або Положення, які вважаються порушеними, а 

також запропоновано конкретне рішення з приводу протесту. Протести, що складені з порушенням цих 

вимог, не приймаються. 

4.17.6. Протест дозволяється подавати не пізніше, ніж через 1 год. після опублікування попередніх 

результатів по радіо або на щиті інформації, або після дії суддівської колегії, яке позивач бажає 

опротестувати. Протест, пов‟язаний з діями учасника на дистанції, має бути поданий не пізніше, ніж через 

1 год. після фінішу позивача. 

4.17.7. Якщо до початку старту подається протест щодо допуску учасника до змагань і його неможливо 

розглянути негайно, журі (головний суддя) має право допустити учасника до старту умовно (під 

протестом), про що попереджують представника або учасника. Якщо протест буде задоволено, результат 

учасника, який був допущений під протестом, скасовують. 

4.17.8. Протести розглядаються журі або головним суддею, якщо журі не призначене. 

Протест, як правило, має бути розглянуто протягом однієї години з моменту його подання. Якщо 

розглядання протесту вимагає більше часу, рішення з його приводу має бути винесене не пізніше, ніж через 

24 години і обов‟язково до затвердження результатів змагань. 

4.17.9. Рішення з приводу протесту викладається у письмовій формі, про нього інформують позивача та 

разом з протестом додають до звіту про змагання.  

Рішення з приводу протесту є остаточним і оскарженню не підлягає. 

4.17.10. У випадку, коли позивач вважає, що під час змагань були порушені Правила, Положення або 

принципи спортивної справедливості, він може протягом 3-х діб по закінченню змагань (без урахування 

дня закінчення) подати письмову апеляцію до Організації, президії ФСО України (для змагань категорій А, 

Б) або її регіонального органу (для інших змагань). В апеляції повинне бути запропоноване конкретне 

рішення щодо розв„язання поставленої проблеми.  

 Організація, яка одержала апеляцію, має розглянути її протягом 10 діб і письмово повідомити своє 

рішення зацікавленим сторонам. Позитивне рішення щодо апеляції може повести до дисциплінарних 

санкцій щодо осіб, дії яких оскаржені, але ні в якому випадку не може змінити результатів змагань або 

рішень щодо поданих протестів та заяв. Рішення щодо апеляції є остаточним і оскарженню не підлягає.  

4.17.11. Внесок (застава) за подання заяви, протесту, апеляції не сплачується. 
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4.18 Дискваліфікація учасника. 

4.18.1. Учасник має бути дискваліфікованим, якщо встановлено, що відомості про нього, наведені у 

заявці, невірні та впливали на умови допуску. 

4.18.2. Учасник має бути дискваліфікованим за застосування допінгу. 

4.18.3. Учасник має бути дискваліфікованим за втрату карти або контрольної картки. 

4.18.4. Учасник має бути дискваліфікованим за відсутність відмітки принаймні одного із заданої 

кількості КП, стартової відмітки (якщо її нанесення передбачене) або нечіткості відмітки, яка не дозволяє 

точно встановити факт проходження дистанції, за винятком випадків, коли відмітка відсутня або нечітка не 

з вини учасника, наприклад, якщо поламано засіб відмітки, в тому числі у змаганнях на розміченій трасі, 

якщо точність нанесення КП оцінюється призначенням штрафних кіл. 

4.18.5. Учасник має бути дискваліфікованим за перевищення контрольного часу, за винятком змагань за 

вибором (варіант 2). В змаганнях з Тр-О учасник може бути дискваліфікованим або оштрафованим,  що має 

бути визначено Положенням по змагання.  

“З”  4.18.6. Учасник має бути дискваліфікованим, якщо чітко встановлено порушення послідовності 

проходження КП у змаганнях у заданому напрямку. 

“З,М,Т” 4.18.7. Учасник має бути дискваліфікованим, якщо він не повністю подолав розмічені ділянки 

дистанції, рухався по заборонених для бігу ділянках або сходив зі стежок в змаганнях. 

“Вб, Т”  4.18.8. В змаганнях за вибором (варіант 2) або з Тр-О учасник має бути дискваліфікованим, якщо сума 

очок, набраних за відвідання КП або правильне визначення знаків КП, що відповідають легендам, менше 

суми штрафних очок за перевищення КЧ (результат від‟ємний). 

“М”  4.18.9. Учасник має бути дискваліфікованим, якщо він не повністю пройшов штрафні кола у змаганнях 

на розміченій дистанції. 

“М”  4.18.10. Учасник має бути дискваліфікованим, якщо він у змаганнях на розміченій дистанції пройшов 

штрафні кола не з тим же спорядженням, що основну дистанцію.  

“М”  4.18.11. Учасник має бути дискваліфікованим, якщо він порушив цілість матеріалу, яким  закрито 

зворотну сторону карти у змаганнях на розміченій дистанції. 

4.18.12. Учасник, який не з‟явився на фініш, має бути усунений від участі у цих змаганнях взагалі. 

4.18.13. Учасник може бути дискваліфікований, якщо він фінішує без нагрудного номера або на фініші 

номер не може ідентифікуватися суддями. 

4.18.14. В будь-яких видах змагань учасник, що намагається отримати перевагу перед іншими за 

рахунок недбалої відмітки КП (нечітка відмітка на декількох КП, відмітки поза клітин відповідних КП, 

подвійні відмітки, тощо) може бути дискваліфікованим. 

“А, Б” На змаганнях категорій А, Б учасник може бути дискваліфікований за наявність двох або більше 

помилок при нанесенні позначок (відмітка поза клітинкою, пропуск клітинки тощо). 

“Вл, Т” 4.18.15. В орієнтуванні на велосипедах або в Тр-О учасник може бути дискваліфікований за 

пересування поза дорогами, стежками тощо, якщо це не дозволено Організатором і не наведено в 

інформації 

4.18.16. Учасник, який систематично заважає роботі суддівської колегії, може бути дискваліфікований.  

4.18.17. Учасник може бути дискваліфікований за інші порушення Правил, спортивної етики або Положення.  

4.18.18. За грубі порушення Правил, спортивної етики або Положення учасниками (офіційними 

особами) учасник або команда згідно з рішенням головного судді можуть бути дискваліфіковані у одному 

виді або усунені від участі у змаганнях взагалі.  

Про ці факти Організатор має інформувати Організацію, ФСО України, її регіональний орган, а також 

організацію, яку репрезентували дискваліфіковані учасники (команди). 
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5. РЕЗУЛЬТАТИ І ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

5.1 Визначення результатів змагань. 

5.1.1. Визначення особистих результатів змагань. 

5.1.1.1. Особистий результат учасника в одноетапних змаганнях у заданому напрямку, за вибором 

(варіант 1) та на розміченій трасі (якщо точність нанесення КП оцінюється штрафними колами) 

визначається часом проходження дистанції від моменту технічного старту до фінішу.  

5.1.1.2. Якщо двоє або більше учасників мають однакові результати, вони посідають однакові місця, 

одержують однакові титули, призи та грамоти. В протоколі результатів учасник з меншим нагрудним 

номером наводиться першим. Місця, що посіли інші учасники, не змінюються, тобто після учасників, що 

показали однаковий результат, залишається стільки незайнятих місць, скільки учасників мають однаковий 

результат мінус одиниця. 

“М”  5.1.1.3. Особистий результат учасника у одноетапних змаганнях на розміченій трасі, якщо точність 

нанесення КП оцінюється штрафним часом, визначається сумою часу проходження дистанції та 

штрафного часу. При рівності результатів більш високе місце посідає учасник з меншим штрафним часом, 

при рівності і цього показника місця визначаються згідно з п. 5.1.1.2. 

“Вб”  5.1.1.4. Особистий результат учасника у одноетапних змаганнях за вибором (варіант 2) визначається 

сумою очок, які набрано за відвідання КП, мінус штрафні очки за перевищення КЧ. При рівності 

результатів більш високе місце посідає учасник з меншою кількістю штрафних очок, при рівності і цього 

показника місця визначаються згідно з п. 5.1.1.2. 

“Т”  5.1.1.5. Особистий результат учасника в змаганнях з Тр-О визначається згідно з п. 4.11.14. При рівності 

показників місця визначаються згідно з п.5.1.1.2. 

5.1.1.6. Особистий результат учасника в змаганнях з багатоборства (багатоетапні змагання) визначається 

згідно Положенню. 

Рекомендації по визначання результатів наведено у додатку 8. 

“Е”  5.1.2. Результат команди в естафетних змаганнях визначається сумарним часом проходження всіх етапів 

учасниками команди. 

В естафетах, де був загальний старт для учасників наступних етапів, що не прийняли естафету, 

результат команди визначається сумою часу проходження етапів всіх учасників команди. Команди, які 

брали участь у загальному старті, посідають місця після команд, які передавали естафету та фінішували 

звичайним способом. 

Результат команд, які не завершили естафету, як правило, не визначається, місць вони не посідають. 

Організація може установити порядок визначення результатів та місць і для таких команд, що має бути 

обов‟язково зазначено в Положенні або інформації. Рекомендації по визначенню результатів у цьому разі 

наведено у додатку 8. 

5.1.3. Абсолютний залік. 

Абсолютний залік проводиться у тому разі, коли на одній дистанції змагаються спортсмени різних груп 

з паралельним заліком у своїх групах. 

5.1.3.1.Особистий результат учасника в абсолютному заліку. 

При абсолютному заліку учасник, який належить до найбільш кваліфікованої групи, наприклад Ч21Е, 

отримує місце тільки у абсолютній групі. Учасники, які належать до менш кваліфікованих груп, отримують 

місця у абсолютній групі та у своїх групах. 

При абсолютному заліку може проводитись загальне або групове жеребкування, але для всіх учасників, 

які змагаються у цій групі. 

Особисті результати визначаються згідно п.п.5.1.1.1 - 5.1.1.5. 

Виконання звань та спортивних розрядів визначаються для  абсолютної групи. 

5.1.3.2. Абсолютний залік для естафетних команд проводиться згідно з п. 5.1.3.1. При цьому належність 

команди до групи визначається по найбільш кваліфікованому учаснику команди. 

5.1.4. В особисто - командних та командних змаганнях Організація передбачає визначення командного 

і/або загальнокомандного заліку. У цьому разі Положення або інформація мають містити конкретні та 

докладні відомості про спосіб визначення місць, які мають посідати команди (склад команди; кількість 

залікових учасників; порядок використання результатів учасників для визначення командного 

(загальнокомандного) заліку; система нарахування очок у різних групах та видах програми; система 

визначення штрафних санкцій до команд з неповним заліком та порядок визначення місць у цьому разі; 

визначення місць при рівності основних показників тощо).  

Рекомендації по визначання результатів наведено у додатку 8. 
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5.1.5. Рішенням журі або головного судді, коли журі не призначено, результати на окремих дистанціях 

або в окремому виді змагань можуть бути скасовані в разі наявності задоволених протестів і неможливості 

об‟єктивного визначення результатів внаслідок таких грубих помилок суддівської колегії: 

 КП на картах та на місцевості стоїть на різних об‟єктах; 

 груба некоректність карти у районі КП; 

 помилка у видачі карти на змаганнях з розсіюванням (учасник отримав не свій варіант);  

 помилка на старті або фініші, яка не дає можливості визначити результати змагань. 

5.1.6. Порядок і терміни оголошення результатів. 

5.1.6.1. Попередні результати мають оголошуватись та вивішуватись на інформаційних засобах (щитах, 

стендах, тощо) на фініші (у центрі змагань) під час змагань.  

Якщо через 1 год. після публікування попередніх результатів не надійшло заяв або протестів, результати 

вважаються остаточно затвердженими і мають публікуватись офіційно.  

В разі надходження протестів результати вважаються остаточно затвердженими через 1 год. після 

публікування рішення щодо останнього протесту. 

5.1.6.2. Офіційні результати змагань мають бути якнайшвидше опубліковані та надані представникам у 

формі, узгодженій з Організацією. 

“А”  На змаганнях категорії А результати, як правило, публікують не пізніше 4 годин (для кваліфікаційних 

змагань, якщо фінали проводяться того ж дня, - не пізніше 30 хв.) після закінчення контрольного часу 

останнього учасника, який стартував, а протоколи надають кожному представнику. 

На інших змаганнях дозволяється публікування результатів і їх доведення до представників та учасників 

шляхом вивішування протоколів у центрі змагань. 

5.2 Документація змагань. 

5.2.1. Офіційні результати змагань мають бути представлені у вигляді протоколів. Всі протоколи 

затверджуються підписами головного судді та головного секретаря із зазначенням їх прізвищ, імен, 

суддівських звань (категорій), а також печаткою Організації або Організатора.  

Протоколи мають містити таку загальну інформацію: 

 назву Організації та Організатора; 

 назву змагань та вид програми; 

 дату та місце проведення (місто, район змагань, назву карти). 

5.2.2. Протоколи результатів індивідуальних, групових та естафетних змагань мають додатково містити: 

 довжину дистанції, кількість КП (допускається наводити набір висоти); 

 контрольний час; 

 прізвище, ім'я, кваліфікацію начальника дистанції; 

 групу; 

 відомості про учасника (команду): прізвище, ім'я учасника (повністю), назву команди (дозволяються 

скорочення та абревіатури), спортивну кваліфікацію, стартовий номер, характер участі у змаганнях 

(особисто, поза конкурсом); 

 результат учасника (команди) з його складовими частинами (штрафний час, кількість штрафних кіл, 

очки тощо), у естафетах має бути наведений результат на кожному етапі, рекомендується наводити 

варіанти дистанцій; 

 місце та очки особистого, командного, загальнокомандного заліку; 

 виконання учасниками розрядних нормативів; 

 клас дистанції, ранг змагань, умови виконання розрядних нормативів. 

Якщо учасника (команду) дискваліфіковано у цьому виді, в графах “Результат” та “Місце”  протоколу 

результатів має бути запис: дискв. п. ... (наводиться пункт Правил, за порушення якого результат 

скасовано). Дискваліфіковані учасники (команди) місць не посідають, в протоколі наводяться після 

учасників, результат яких визначено. 

Результати учасників (команд), які виступали поза конкурсом, наводять, як правило, після 

дискваліфікованих учасників з відміткою “п\к “ в графі “Місце” (допускається їх наводити згідно з 

показаними результатами в основному протоколі з відміткою “п\к “ в графі “Місце”) 
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5.2.3. Зведені протоколи багатоетапних змагань мають додатково містити: 

 групу; 

 відомості про учасника (команду): прізвище, ім'я учасника (повністю), назву команди (дозволяються 

скорочення та абревіатури), спортивну кваліфікацію, стартовий номер, характер участі у змаганнях 

(особисто, поза конкурсом); 

 результат учасника (команди), при необхідності - з його складовими частинами (результати у всіх 

видах, штрафний час, кількість штрафних кіл, очки тощо); 

 місце; 

 очки командного заліку. 

5.2.4. Протоколи командних результатів мають додатково містити: 

 групу; 

 назву команди (дозволяються скорочення та абревіатури); 

 результат команди з наведенням, при необхідності, його складових частин; 

 місце. 

5.2.5. Зведені протоколи загальнокомандних результатів мають містити: 

 назву команди (дозволяються скорочення та абревіатури); 

 результат команди у кожному виді або для кожної групи з наведенням, при необхідності, його 

складових частин; 

 місце. 

5.2.6. За вимогою Організації до протоколу можуть бути внесені інші відомості (наприклад, дата (рік) 

народження учасника, належність до спортивного товариства або клубу, прізвище тренера, тощо). 

5.2.7. Після закінчення змагань головний суддя та головний секретар мають надіслати до Організації звіт 

у формі та у термін, які установлено Організацією. 

“А, Б”  5.2.8. Не пізніше, ніж через тиждень після закінчення змагань категорій А, Б, головний суддя та 

головний секретар мають надіслати до президії ФСО України звіт, який має містити скомплектовані та 

підшиті у наведеній послідовності: 

 титульний аркуш; 

 зміст звіту (опис матеріалів); 

 Положення про змагання; 

 звіт головного судді; 

 протокол мандатної комісії; 

 протоколи результатів змагань у хронологічній послідовності; 

 склад суддівської колегії з наведенням кваліфікації та оцінки роботи суддів з підписом головного 

судді, а також склад журі, інспекторів без оцінки роботи; 

 акти здавання дистанцій з контрольними картами на кожну дистанцію у хронологічній послідовності 

(для дистанцій класу МС - 2 примірники, один з яких - з нанесеними шляхами призерів); 

 інформаційні бюлетені; 

 протести та рішення з їх приводу з підписами голови журі (головного судді); 

 звіт голови журі. 

Вимоги до звітної документації Національних змагань встановлюються згідно з договором на їх 

проведення (додаток 2.2 “Типовий договір”, додаток 4 до “Типового договору”). 

5.2.9. Не пізніше, ніж через 2 тижні після закінчення інших змагань з дистанціями класу МС, головний 

суддя та головний секретар мають надіслати до президії ФСО України звіт, який має містити 

скомплектовані та підшиті у наведеній послідовності такі матеріали для дистанцій класів МС: 

 титульний аркуш; 

 зміст звіту (опис матеріалів); 

 протоколи результатів змагань у хронологічній послідовності; 

 склад ГСК з наведенням кваліфікації та оцінки роботи суддів з підписом головного судді, а також 

склад журі, інспекторів без оцінки роботи; 

 акти здавання дистанцій з контрольними картами на кожну дистанцію у хронологічній послідовності 

(2 примірники, один з яких - з нанесеними шляхами призерів); 

 технічну інформацію. 

5.2.10. Звіт рекомендується оформляти на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Всі аркуші повинні мати 

поле для підшивки.  

Карти та матеріали іншого формату мають бути складені під формат А4. 

5.2.11. Рекомендації щодо форм документації змагань наведено в додатку 9. 
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6. ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Нормативні документи щодо змагань зі спортивного орієнтування 

1. COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION (IOF) FOOT 

ORIENTEERING EVENTS (Rules for the Orienteering event in the World Games), (Rules for the World 

Orienteering Championships), (Rules for the World Cup in Orienteering), (Rules for the Junior World Orienteering 

Championships), (Rules for the World Masters Orienteering Championships), (Rules for IOF World Ranking 

Events). This version of the competition rules is valid from 1 January 2004. 

2. COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION (IOF) SKI 

ORIENTEERING EVENTS. Rules for the World Ski Orienteering Championships (WOC), Rules for the World 

Cup in Ski Orienteering (WC), Rules for the Junior World Ski Orienteering Championships (JWOC), Rules for the 

World Masters Ski Orienteering Championships (WMOC), Rules for IOF World Ranking Events (WRE). This 

version of the competition rules is valid from 1 January 2001. 

3. Amendments to the Competition Rules For Ski Orienteering Events 2001 – including approved amendments 

valid from 1 January 2002. (Updated according to comments at Ski Orienteering Commission (SOC) meeting in 

Prague on 8-9 November 2002 and joint SOC / Rules Commission meeting in Helsinki on 10 January 2003.) 

4. COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION (IOF) TRAIL 

ORIENTEERING EVENTS (Rules for the World Orienteering Championships). This version of the competition 

rules is valid from 1 January 2004. 

5. COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION (IOF) WORLD 

CHAMPIONSHIP AND WORLD CUP MOUNTAIN BIKE ORIENTEERING (MTB-O) EVENTS. This version 

of the competition rules is valid from 1 January 2001.  

6. Правила соревнований IOF для Чемпионата мира и Кубка мира по ориентированию на велосипедах. 

Версия, вступающая в силу с 2001 г. , перевод В.Кирьянова по ред. В.Петрова. 

7. International Specification for Orienteering Maps, INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION 

(IOF), 2000. 

8. УМОВНІ ЗНАКИ ДЛЯ СПОРТИВНИХ КАРТ, УЗ ФСОУ-2001. 

9. IOF Control descriptions, 2004. 

10. ЛЕГЕНДИ КП, Опис символів, Технічний комітет ФСО України, Київ, 2001 р. 

11. ПРАВИЛА змагань зі спортивного орієнтування.  

 

Примітки. 1. Документи IOF знаходяться на сайті www.orienteering.org. 

2. Переклади нових документів українською мовою 7. International Specification for Orienteering Maps 

(Міжнародні технічні умови (вимоги) до карт для змагань з орієнтування) і 9. IOF Control descriptions 

(Легенди КП) готуються до видання. 

Додаток 2 

Загальні документи щодо організації змагань зі спортивного орієнтування 

Додаток 2.1 

Лейбницька конвенція 

Ми, члени IOF, присутні на ХХ Генеральній асамблеї IOF у Лейбніці, Австрія, 4 серпня 2000 року, 

проголошуємо, що вирішально важливим є підвищення рівню спортивного орієнтування для його 

подальшого поширення серед більшої кількості людей і у нових країнах і включення до програми 

Олімпійських ігор. 

Головними засобами досягнення цього є: 

 організація привабливих і хвилюючих змагань з орієнтування, які відповідають високим стандартам 

якості для учасників, офіційних осіб, представників засобів масової інформації (ЗМІ), спонсорів, 

глядачів і зовнішніх партнерів; 

 забезпечення привабливості змагань IOF для телебачення і інтернету. 

Ми маємо прагнути: 

 підвищення видовищності нашого спорту шляхом організації змагань ближче до місць перебування 

людей; 

 забезпечення привабливості центрів змагань, приділяючи підвищеної уваги їх оформленню і 

улаштуванню; 

 покращання атмосфери центрів змагань і емоційності, розміщуючи старт і фініш в центрі; 

 висвітлення наших змагань телебаченням та іншими засобами, за рахунок проведення більшої 

кількості змагань і забезпечення на них кращих можливостей для створювання захоплюючих 

спортивних програм; 

http://www.orienteering.org/
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 підвищення рівню обслуговування змагань ЗМІ за рахунок кращого забезпечення потреб 

представників ЗМІ у питаннях надання можливостей зв‟язку, доступу до спортсменів на старті/ 

фініші та у лісі, достатньої проміжної інформації, харчування тощо; 

 приділення більшої уваги заохоченню наших спонсорів і зовнішніх партнерів до змагань. 

Ми, члени  IOF, сподіваємося, що ці заходи будуть прийняті до уваги всіма майбутніми організаторами 

змагань IOF. 

Примітки. 1. Документом потрібно керуватися при організації змагань з орієнтування в Україні. 

2. Надруковано в COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION (IOF) 

FOOT ORIENTEERING EVENTS, Appendix 5 (The version of the rules is valid from 1 January 2004) та інших 

документах IOF з додатку 1.1. 

Додаток 2.2 

Нижче розміщено типовий договір, що укладається між «Організатором» та ФСО України на 

проведення  Національних змагань. При укладанні конкретного договору кожний його пункт може 

обговорюватись та змінюватись або виключатись за згодою між «Організатором» та ФСО України. За 

згодою до договору можуть додаватись нові пункти. 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

 Федерація спортивного орієнтування України (далі «Федерація») в особі 

________________________________________________________________________________________ та 

організатор____________________________________________________________(далі «Організатор») в 

особі _____________________________________________________________________________ 

уклали між собою договір про наступне 

1. Предмет договору 

Сторони виходять з того, що: 

1.1.«Федерація» є громадською організацією, якій Держкомспорт України (далі «Комітет») доручив 

розвиток спортивного орієнтування в Україні і, в тому числі, організацію та проведення Національних 

змагань. 

1.2.«Організатор» є юридична або фізична особа, якій «Федерація» делегує право проведення ....(термін: 

наприклад 06-09.05.2003 р.)..змагань: 

________________________________________________________________________________________ 

(Назва Національних змагань) 

(далі «Змагання») під керівництвом органу державної влади, якому доручено проведення цих змагань 

«Комітетом». 

1.3. Усі питання, які не урегульовані цим договором, є компетенцією «Федерації» 

1.4. У разі виникнення конфліктної ситуації рішення Президії «Федерації» є обов‟язковим для 

«Організатора». 

2. Зобов’язання сторін. 

2.1. «Федерація»: 

2.1.1. Розглядає «Заявку на проведення «Змагань» (додаток 1 до “Типового договору”), подану 

«Організатором», узгоджує з ним умови проведення «Змагань» (п. 3 додатку 1), які після узгодження є 

невід‟ємною частиною договору, та приймає рішення про надання «Організатору» права на проведення 

«Змагань».  

2.1.2. Узгоджує з «Комітетом» питання про надання «Організатору» права на проведення Національних 

«Змагань». 

2.1.3. Узгоджує та затверджує у «Комітеті» головного суддю «Змагань». 

2.1.4. Розробляє та затверджує у «Комітеті» «Положення про «Змагання». 

2.1.5. Розробляє, узгоджує з «Організатором» та затверджує у «Комітеті» кошторис «Змагань». 

2.1.6. Видає технічне завдання на проведення змагань (в разі необхідності) Якщо технічне завдання не 

видається, то змагання проводяться організатором в межах діючих правил змагань. 

2.1.7. Розробляє спільно з «Організатором» інформаційні бюлетені про «Змагання». 

2.1.8. Друкує та розсилає у клуби положення про «Змагання» та інформаційні бюлетені. 

2.1.9. Організує інспекцію дистанцій, або доручає організацію інспектування «Організатору», або 

приймає рішення про проведення змагань без інспектування. 

2.1.10. За заявкою «Організатора»  надає допомогу кваліфікованими суддівськими кадрами. 

2.1.11. Призначає свого представника, відповідального за проведення «Змагань», і, в разі необхідності, 

його помічників. 

2.1.12. Узгоджує з «Організатором» та затверджує проект загального кошторису змагань і на його базі 

розмір стартового внеску, якщо він є. 

2.1.13. Збирає та проводить через касу «Федерації» заявочні і стартові внески та передає «Організатору» 

частину, яка йому належить. 
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2.1.14. Контролює процес підготовки «Змагань» і має право передати проведення «Змагань» іншому 

«Організатору» або відмінити «Змагання» в разі, коли підготовка «Змагань» не гарантує якості їх 

проведення. При цьому «Федерація» не несе фінансової відповідальності за попередні витрати, які поніс 

«Організатор». 

2.1.15. Звітує перед «Комітетом» про проведення «Змагань». 

2.1.16. Несе відповідальність за якість виконання своїх обов‟язків. 

2.1.17. Не несе відповідальності за невиділення Комітетом коштів на проведення «Змагань» та за 

несвоєчасність надходження коштів на поточний рахунок спортуправління відповідної території, якщо 

вони Комітетом виділені. 

2.1.18. Має право після укладання договору в односторонньому порядку змінити статус та назву 

«Змагань» у випадку, коли попередньо узгоджений статус та назва «Змагань» не відповідає статусу та назві, 

яка фігурує у затвердженому календарі Комітету. . 

2.1.19. Інші зобов‟язання:  

 ..................................................................................................................... 

2.2. «Організатор»: 

2.2.1. Узгоджує з відповідними органами влади проведення «Змагань». 

2.2.1. Подає «Федерації»: 

 «Заявку на проведення «Змагань», 

 проект «Загального кошторису на проведення «Змагань» (далі «Кошторис», форму наведено в 

додатку 2 до “Типового договору”). 

2.2.3. Узгоджує з представником «Федерації» умови проведення змагань, і в тому числі, розмір 

стартового внеску, якщо він є. 

2.2.4. Фінансує за свій рахунок або за рахунок інших залучених коштів польові, камеральні та 

друкарські роботи по виготовленню карт «Змагань». 

2.2.5. Фінансує за свій рахунок, по кошторису «Комітету» або за рахунок інших залучених коштів: 

 _______ разову інспекцію карт та дистанцій (п.2.1.9). 

 участь у змаганнях суддівських кадрів, залучених до проведення змагань згідно з п. 2.1.10. 

2.2.6. Включає до кошторису «Комітету» витрати на відрядження на «Змагання» у якості суддів 

________ представників «Федерації». 

2.2.7. Організує та проводить «Змагання». 

2.2.8. Несе відповідальність за якість проведення «Змагань» згідно з «Санкціями, які накладаються на 

«Організатора» за неякісне проведення Національних змагань та змагань ФСО України» (далі «Санкції», 

додаток 3 до “Типового договору”). 

2.2.9. Звітує перед «Федерацією» про проведення «Змагань» згідно з «Вимогами до звітної 

документації» (додаток 4 до “Типового договору”). 

2.2.10. Бере обов‟язок не проводити паралельно із «Змаганнями», ніякі інші змагання. 

2.2.11. Інші зобов‟язання:  

.......................................................................................................................... 

3. Фінансові розрахунки. 

3.1. Стартовий внесок, в разі повної відсутності централізованого фінансування, становить 

_______________________________________________________________________ грн. 

3.2. Мінімальне необхідне фінансування, при якому стартовий внесок становить «0» (нуль) грн. 

___________________________________________________________________ грн. 

 

3.3. Сума коштів, яка належить «Організатору» визначається після прийняття остаточного рішення по 

п. 2.1.5. 

3.4. _______% суми коштів, які належать «Організатору», отримуються ним після прийому 

представником «Федерації» звітної документації. 

3.5. Кошти, належні «Організатору», передаються йому по: 

___________________________________________________________________________ 

(Назва документу, згідно з яким передаються кошти) 
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3.6. Вартість внесків та розподіл коштів між ФСОУ та «Організатором». 

Вікова група Пільговий 

заявочний 

внесок для 

членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 

Пільговий 

стартовий 

внесок для 

членів ФСОУ 

(доля  

«Організатора») 

Повний 

пільговий 

внесок для 

членів 

ФСОУ 

Повний 

внесок 

для не 

членів 

ФСОУ 

1990 г.р. та молодші;  чоловіки 1943 р.н. 

і старше;  жінки 1948 р.н. і старше 

 грн.  грн. грн.  грн. 

1989-1985  р.н.  грн.  грн.  грн.  грн. 

1984 р. н. і старше  грн.  грн.  грн.  грн. 

 

3.6.2.У разі наявності централізованого фінансування обсягом ........... грн. та більше стартового внеску 

немає. Вартість заявочних внесків йде згідно з таблицею № 2. 

Таблиця № 2. 

Вікова група Пільговий 

заявочний 

внесок для 

членів ФСОУ 

(доля ФСОУ) 

Пільговий 

стартовий 

внесок для 

членів ФСОУ 

(доля  

«Організатора») 

Повний 

пільговий 

внесок для 

членів 

ФСОУ 

Повний 

внесок 

для не 

членів 

ФСОУ 

1990 г.р. та молодші;  чоловіки 1943 р.н. 

і старше;  жінки 1948 р.н. і старше 

 грн.  грн.  грн.  грн. 

1989-1985  р.н.  грн.  грн.  грн.  грн. 

1984 р. н. і старше  грн.  грн.  грн.  грн. 

 

3.6.3. У разі наявності централізованого фінансування обсягом, меншим ніж 4000 грн., доля ФСОУ не 

змінюється. Стартовий внесок (доля, яка належить «Організатору») зменшується пропорційно обсягу 

часткового централізованого фінансування, яке дається на дані змагання.  

3.6.4. Методика розрахунку зменшеного стартового внеску. 

3.6.4.1. Вихідні дані: 

 Кількість учасників, що планується, - К осіб.  

 Фінансування, при якому стартового внеску немає (згідно з заявкою «Організатора») - Г грн.  

3.6.4.2. Розрахунок. 

- «А грн.» - централізоване фінансування на одну особу, при якому немає стартового внеску. 

«А грн.» = Г грн. : К осіб  грн.                                                                                                     

- «Б грн.» - часткове централізоване фінансування, яке дається на дані змагання. 

- «В грн.» - централізоване фінансування на одну особу, виходячи з часткового централізованого 

фінансування, яке дається на дані змагання.  

«В грн.» = «Б грн.» : К осіб. 

- «Д грн.» -  вартість стартового внеску на даних змаганнях з урахуванням часткового централізованого 

фінансування.  

«Д грн.» = «А грн.» - «В грн.» 

3.7. Інші умови: 

 ........................................................................................................ 

 

4. Термін дії договору. 

Термін дії договору з «_____»___________200__ р.   до       «_____»_____________200__ р. 

(дата підпису обома сторонами)   (два місяці з останнього дня змагань) 

 

Від «Федерації»  Від «Організатора» 

  

«____»____________200___   р. «____»____________200___   р. 
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Додаток 1 до “Типового договору” 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ 

 

__________________________________________________________________________ 

(Назва змагань) 

від ___________________________________________________________________________ 

(назва «Організатора») 

1. Термін____________________________________________________________________ 

2. Програма:  

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

3. Умови проведення змагань. 

3.1.Центр змагань: _____________________________________________________ 

(місце розташування) 

3.2. Розміщення учасників:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

(умови, вартість) 

3.3. Харчування учасників:  

___________________________________________________________________________ 

(умови, вартість) 

3.4. Транспорт: (вид транспорту, час у дорозі, вартість): 

 від міжміського транспорту до Центру змагань 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 від Центру змагань до місць розташування стартів усіх видів програми:  

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 від місць розташування учасників до Центру змагань:  

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.5. Дистанції. (Дані даються для кожного номера програми окремо). 

3.5.1. Місцевість. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 (нова чи використана раніше, рік останнього використання, для чого використовувалась, рельєф, грунт, 

сітка лінійних орієнтирів, прохідність тощо). 

3.5.2. Карта. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(площа, нова або використана раніше_____ разів, автор польових робіт, рік польових робіт,  

автор комп‟ютерного виконання оригіналу, рік видання, спосіб тиражування, кількість кольорів.  

Додається примірник старої карти або наявного тиражу, якщо вони є). 

3.6. Наявність обчислювальної та розмножувальної техніки у службі дистанції та секретаріаті. 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(обчислювальна техніка -кількість по службам, ксерокс тощо) 

3.7. Поточна інформація. 

__________________________________________________________________________________________ 

 (табло з плашками, «пістолети», періодичне друкування протоколів тощо). 

3.8. Інформація в інтернеті. 

__________________________________________________________________________________________ 

(по кожному дню змагань, результати після змагань - термін, не буде зовсім) 
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3.9. Документація, яку отримають учасники та судді на змаганнях: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________  

(програма  змагань, технічна інформація, стартові протоколи, виписки зі стартових протоколів для команд, 

протоколи по всіх видах програми чи виписки з протоколів по всіх видах програми,  

довідки про суддівство, виконання розрядів тощо). 

3.10. Призи, за рахунок «Організатора» або за рахунок залучених «Організатором» коштів. 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(будуть, не будуть, перелік) 

4. Стартовий внесок. 

 в разі повної відсутності централізованого фінансування -  

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(за одну дистанцію та сумарний за всі змагання, по категоріях згідно з фінансово-майновим регламентом, 

наявність чи відсутність пільг) 

 в разі централізованого фінансування у сумі _____________________ стартового внеску немає, 

залишається тільки заявочний внесок згідно з фінансово-майновим регламентом. 

5. На підставі цієї заявки «Організатор» та «Федерація» укладають договір на проведення змагань. 

Організатор ознайомлений з проектом договору та згоден з ним.  

6. У разі, коли «Організатор» та «Федерація» не знаходять згоди, щодо договору, «Федерація» має право 

передати «Змагання» іншому організатору. 

 

Від «Федерації» Від «Організатора» 

умови проведення змагань узгодив 

  

«____»____________200___   р. «____»____________200___   р. 

 

Додаток  2 до “Типового договору” 

ЗАГАЛЬНИЙ КОШТОРИС (ПРОЕКТ) 

__________________________________________________________________________ 

(Назва змагань) 

Загальні дані: 

 кількість днів, в тому числі день модельного старту - __________ 

 кількість учасників - ______________________________________ 

 загальна кількість суддів - ________________________________ 

 кількість іногородніх суддів - _______________________________ 

1.Харчування суддів: 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(чол.) (днів) (грн.) (всього) 
 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(чол.) (днів) (грн.) (всього) 

Всього на харчування суддів  -          _______________ (грн.) 

2. Розміщення суддів:  

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(чол.) (днів) (грн.) (всього) 
 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(чол.) (днів) (грн.) (всього) 

Всього на розміщення суддів -          _______________ (грн.) 

3. Проїзд суддів: 

іногородні судді -  ___________________ ___________________ ___________________ 

 (чол.) (грн.) (всього) 
 

місцеві судді - ___________________ ___________________ ___________________ 

 (чол.) (грн.) (всього) 

добові іногородніх суддів -  ______________ ______________ ______________ ______________ 

 (чол.) (днів) (грн.) (всього) 

Всього на проїзд суддів  -      _______________ (грн.) 
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4. Оренда  

(транспорт, снігохід, обчислювальна та розмножувальна техніка, обладнання, приміщення тощо) 

______________________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

(назва) (днів) (часів) (грн.) (всього) 

 

______________________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

(назва) (днів) (часів) (грн.) (всього) 

 

______________________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

(назва) (днів) (часів) (грн.) (всього) 

Всього на оренду           _______________    (грн.) 

5. Друкарські витрати (протоколи, інформація тощо, крім карт). 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(назва) (примірників) (грн.) (всього) 

 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(назва) (примірників) (грн.) (всього) 

Всього на друкарські витрати -     ______________ (грн.) 

6. Канцелярські витрати (папір, картріджі тощо)   ______________ (грн.) 

7. Витрати на зв‟язок (пошта, телефон тощо)    ______________ (грн.) 

8. Нагородження. 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(назва) (кількість)  (грн.) (всього) 

 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(назва) (кількість)  (грн.) (всього) 

Всього на нагородження     _______________ (грн.) 

9.Карти. 

9.1. Карта № 1. 

9.1.1. Польові роботи - _________________________ грн.) 

9.1.2. Комп‟ютерне креслення - ________________ (грн.) 

9.1.3. Відрядження картографів - _________________(грн.) 

 

Примітка. Розрахунки по п.п. 9.1.1 - 9.1.3 можуть бути проведені згідно проекту кошторисних розцінок 

на картографічні роботи по створенню спортивних карт, розроблених В.Г.Кір‟яновим на базі кошторисних 

розцінок, якими користуються підприємства Департаменту геодезії, картографії та кадастру при 

Міністерстві екології та природних ресурсів України та Державного Комітету з будівництва, архітектури та 

житлової політики України і знаходяться на узгодженні у державних органах.  

 

9.1.4. Друкування карт –  

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

(назва) (примірників) (грн.) (всього) 

Всього на карту № 1 -       _______________ (грн.) 

Примітка. Пункт 9.1. повторюється стільки разів, скільки карт використовується на «Змаганнях». 

10. Інші витрати (бензин, виготовлення обладнання тощо) - _______________ (грн.) 

Всього по кошторису - ________________________________ 

(грн.) 

 

Від «Федерації»  Від «Організатора» 

  

«____»____________200___   р. «____»____________200___   р. 
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Додаток 3 до “Типового договору” 

САНКЦІЇ, 

які накладаються на «Організатора» за неякісне проведення Національних змагань та змагань ФСО України 

Ці «Санкції» є додатком до «Договору про проведення змагань». 

Документ класифікує помилки, які допускаються при проведенні змагань, визначає санкції за помилки, 

порядок визначення санкцій та порядок використання коштів отриманих від штрафних внесків. 

Штрафні внески поділяються на три рівні: 

Штрафний внесок № 1 (далі - Ш № 1) - накладається за санкцією - «Анулювання дистанції» (далі «АД») 

за кожну анульовану дистанцію і становить 100 % від коштів, сплачених учасниками «Організатору» за 

участь у змаганнях на конкретній дистанції у вигляді стартових або заявочних внесків. Штрафний внесок 

№ 1 повертається учасникам змагань. 

Штрафний внесок № 2 (далі - Ш № 2) - накладається за санкцією «Зауваження» (далі «З») за усі інші 

помилки і становить 5% від коштів, сплачених учасниками «Організатору» за участь на всіх дистанціях 

даних змагань у вигляді стартових або заявочних внесків. Штрафний внесок № 2 йде у ФСО України. 

Штрафний внесок № 3 (далі - Ш № 3) - накладається за санкціями: 

 «Загальна якість карт та дистанцій (далі «ЗЯК»). Санкція накладається інспектором змагань або 

представником Організації, в разі коли інспекції не було. 

 «Загальна якість змагань» (далі ЗЯЗ». Санкція накладається представником Організації. 

Штрафний внесок № 3 становить 15% від коштів, сплачених учасниками «Організатору» за участь на 

всіх дистанціях даних змагань у вигляді стартових або заявочних внесків. Штрафний внесок № 3 йде у 

ФСО України. 

Вся сума штрафних внесків на змаганнях не може бути більше, ніж 50% всього стартового або частини 

заявочного внеску, які повинен отримати «Організатор». 

№ Вид помилок 
Засада для 

рішення 

Рішення 

приймає 

Зміст 

рішення 

Санк-

ція 

1 КП на картах та на місцевості стоїть на різних об‟єктах Протест Журі «АД» Ш № 1 

2 Груба некоректність карти у районі КП Протест Журі «АД» Ш № 1 

3 Некоректність карти у районі КП Протест Журі «З» Ш № 2 

4 Помилка у видачі карти на змаганнях з розсіюванням 

(учасник отримав не свій варіант).  

Протест Журі «АД» Ш № 1 

5 Некоректність карти по шляхах руху Протест Журі «З» Ш № 2 

6 Місце старту на карті і на місцевості стоїть на різних 

прив‟язках. Примітка. Учасник має право повернутись на 

старт та отримати іншу стартову хвилину. 

Протест Журі «З» Ш № 2 

7 № КП місцевості не відповідає № КП у легендах або на карті. Протест Журі «З» Ш № 2 

8 Невірна легенда або некоректність у легендах КП Протест Журі «З» Ш № 2 

9 Загальна якість карт та дистанцій - ІЗ; ПО «ЗЯК» Ш № 3 

10 Помилка на старті, яка не дає можливості визначити 

результати змагань. 

Протест Журі «АД» Ш № 1 

11 Помилка на фініші, яка не дає можливості визначити 

результати змагань. 

Протест Журі «АД» Ш № 1 

12 Відсутність, несвоєчасність або погана якість поточної 

інформації про змагання. 

Протест Журі «З» Ш № 2 

13 Відсутність на момент офіційного закриття змагань 

офіційних протоколів результатів за всі дні, крім останнього, 

хоча б у однієї команди 

Протест ПО «З» Ш № 2 

14 Відсутність процедури нагородження хоча б за один день 

змагань і хоча б у одній групі 

Протест ПО «З» Ш № 2 

15 Порушення терміну на відсилку звітної документації про 

змагання до ФСО України (три дні згідно з поштовим 

штемпелем відправника). 

- ПО «З» Ш № 2 

16 Неякісне оформлення звітної документації про змагання. - ПО «З» Ш № 2 

17 Інші помилки (не більше двох) Протест Журі «З» Ш № 2 

18 Загальна якість змагань - «ПО» «ЗЯЗ» Ш № 3 

Примітка. 1. “Протест” в колонці “Засада для рішення” означає “Задоволений протест”. 

2. Прийняті скорочення: «ІЗ» - інспектор змагань, «ПО» - представник Організації 



 53 

Додаток 4 до “Типового договору” 

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗМАГАНЬ 

1. Загальні вимоги. 

 документація має бути виконана на українській мові; 

 розмір шрифту не нижче «10»; 

 на звіті головного судді та протоколах має стояти «мокра» печатка організації, якій Комітет доручив 

проведення «Змагань»; 

 документація має бути упакована у папку. Групи документів по підрозділам 2.1, 2.2, 2.3, 2,4, 2.5, 

2.5.1, 2.5.2, 3, 4, 5, 6 мають будь упаковані у окремі файли. 

2. Склад документації (тверді копії). 

2.1.Титульний лист (додаток 9.3) - 2 примірники 

2.2. Перелік документів звітної документації - 2 примірники 

2.3. Звіт головного судді, у тому числі список суддів (додаток 9.4) - 2 примірники 

2.4. Протокол мандатної комісії (додаток 9.5) - 2 примірники. 

2.5. Протоколи змагань (тверді копії та дискета з файлами у форматі, погодженому з Організацією, 

наприклад, .txt, .htm, .rtf, .doc, .xls, .pdf, .frp, тощо) виконуються згідно з пунктом «Положення про 

«Змагання», який регламентує визначення результатів. 

2.5.1. Протоколи змагань зі спортивного орієнтування. 

 індивідуальні види програми (додаток 9.6.1, 9.6.2) – по 3 примірники. 

 командні види програми (естафети) (додаток 9.6.3, 9.6.4) – по 3 примірники 

 підсумковий протокол загально-командних результатів (додаток 9.8.3) - 3 примірники.  

2.5.2. Протоколи груп Ч21Е та Ж21Е, де виконується звання «Майстер спорту України», мають бути 

оформлені кожний окремо і підписані трьома суддями Міжнародної або Національної категорії. На 

протоколах перед визначенням рангу змагань має стояти запис «Клас дистанцій: «Майстри спорту». 

2.5.3. Для всіх інших груп протоколи можуть оформлятись разом. Порядок розміщення груп у 

протоколах по виду програми: Ж21Е, М21Е (якщо вони не оформлені окремо), Ж12-20, 35-60, Ч12-20, 35-

60. 

3. Документація по дистанціях. 

 Рапорт про попереднє інспектування дистанцій та карт (додаток 3.4.1) – 1 примірник;  

 Акт здавання дистанцій (додаток 3.4.2) – 1 примірник (Акти оформлюються окремо для груп Ч21Е 

та Ж21Е, для інших груп акти можуть не оформлюватись); 

 Контрольна карта із шляхом переможця: 

 група Ч21Е – 1 примірник; 

 група Ж21Е – 1 примірник; 

 група _____  – 1 примірник; 

 група _____  – 1 примірник; 

 Контрольна карта з усіма КП, які стояли на карті у даному виді програми – 1 примірник. 

4. Іменні заявки – 1 примірник. 

5. Інформаційні бюлетені, регламенти – 1 комплект. 

6. Інші матеріали – афіші, буклети, програми, тощо, в 1 примірнику кожний. 

Додаток 2.3 

Основні питання для обговорення на нарадах представників (рекомендації) 

Максимум інформації має бути надано в письмовому вигляді в останньому інформаційному бюлетеню 

(ІБ), який надається учасникам змагань. Вся інша інформація надається в порядку уточнення і відповідей на 

запитання представників. 

Нараду веде головний суддя або призначена їм особа. 

1. Відкриття наради. 

2. Переклик (бажано не більше двох учасників від команди). 

3. Представлення офіційних осіб (головна суддівська колегія, посадові особи Організатора, спонсори, 

члени журі, тощо). 

4. Уточнення розкладу, якщо є відхилення від наведеного в ІБ. 

5. Транспорт до центру змагань: розклад, місце і порядок відправлення. 

6. Центр змагань: наявність і місце автостоянки; роздягальні; можливості умивання, прийняття душу 

тощо; спеціальні місця і приміщення (наприклад, для зберігання велосипедів, лижного спорядження, 

змазування лиж – кімнати з електроенергією, столи, верстати для змазування, тощо); зони розминки 

(випробування сковзання, заборонені райони); попередній старт; де зберігати, куди і яким чином доставити 

речі учасників. 
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7. Дистанції: уточнення параметрів (в разі необхідності), уточнення і додаткова інформація (наприклад, 

розсіювання; наявність і розташування пунктів підживлення; порядок доставки на них напоїв тощо); 

наявність небезпечних місць або умов, заходи безпеки. 

8. Карти: уточнення інформації, спеціальні символи, наявність попередніх редакцій карт, коли 

видаються, необхідність здавання на фініші). 

9. Система відмітки на КП: вигляд контрольної картки, можливості випробування електронних засобів; 

використання тільки карток (чипів), що надаються суддями! 

10. Процедура старту: порядок запрошення; наявність попереднього старту; передстартовий час; 

відстань до технічного старту, до початку орієнтування; порядок одержання карт учасниками. 

11. Порядок зміни карт, якщо вона проводиться: позначення на картах; порядок здавання використаних 

карт, отримання нових; видавання карт після змагань. 

12. Процедура передачі естафети: коридори; порядок тощо. 

13. На лижних змаганнях і на змаганнях на велосипедах: технічні пункти; ремонт обладнання. 

14. Жеребкування: останній термін і місце подання технічних заявок з розподілом по забігах, етапах. 

15. Прогноз погоди: прогноз на період змагань; на лижних змаганнях – температура повітря, снігу тощо. 

16. Інформація про учасників: кількість команд, учасників, що пройшли мандатну комісію, що 

чекаються; класифікація учасників, очікуваний ранг змагань по групах. 

17. Інформація про відкриття змагань, процедури нагородження: час, місце і порядок збору. 

18. Інформація про культурно-розважальні заходи: зміст, час, місце. 

19. На нарадах після закінчення виду змагань: інформація про результати; запитання; зауваження; 

побажання.  

20. Закриття наради. 

Додаток 3 

Документи щодо планування і інспектування дистанцій змагань з орієнтування 

Додаток 3.1 

Принципи планування дистанцій з орієнтування в заданому напрямку (бігом і на лижах) 

1. Вступ  

1.1. Мета 

Ці принципи мають на меті встановити загальні вимоги до планування дистанцій для орієнтування 

(бігом і на лижах), щоб гарантувати справедливість у змаганнях і зберегти унікальний характер 

орієнтування, як виду спорту. Ними слід керуватися при організації змагань з орієнтування в Україні. 

1.2. Застосування цих принципів 

Дистанції всіх змагань з орієнтування бігом (на ногах) і на лижах мають плануватися згідно цих 

принципів. Під терміном “орієнтування” надалі мається на увазі “орієнтування бігом (на ногах) і на лижах”, 

якщо не дається відповідного уточнення.  

Ці принципи можуть використовуватись для змагань з орієнтування на велосипедах. 

Абзаци, які стосуються тільки орієнтування бігом або тільки орієнтування на лижах помічено 

абревіатурами “Б” і “Л” відповідно. 

2. Основні принципи  

2.1. Визначення орієнтування  

Орієнтування - це вид спорту, у якому учасники змагань відвідують деяку кількість влаштованих на 

місцевості точок - контрольних пунктів за найкоротший час, використовуючи тільки карту і компас.  

2.2. Мета гарного планування дистанції  

Мета планування дистанції - запропонувати учасникам змагань дистанції, що точно відповідають їх 

очікуваним технічним і фізичним можливостям.  

2.3. Золоті правила начальника дистанції  

Начальник дистанції має пам‟ятати такі принципи: 

 унікальний характер орієнтування; 

 спортивна справедливість змагань; 

 задоволення учасників;  

 захист живої природи і довкілля;  

 потреби ЗМІ і глядачів. 

2.3.1. Унікальний характер 

Унікальний характер орієнтування полягає у тому, щоб визначити і дотриматися найкращого шляху 

крізь незнайому місцевість з урахуванням часу. Це вимагає володіння навичками орієнтування: точне 

читання карти, оцінка обраного шляху, уміння користуватись компасом, концентрація у стресовому стані, 

швидке прийняття рішень, біг або біг на лижах по природній місцевості і т.п. 
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2.3.2. Спортивна справедливість 

Спортивна справедливість - головна вимога у змаганнях. Якщо на кожному етапі планування і 

обладнання дистанції не приділяти найбільшої уваги її забезпеченню, суттєвим чинником у змаганнях з 

орієнтування може легко стати випадковість. Начальник дистанції має прийняти до уваги всі чинники, що 

впливають на спортивну справедливість, для гарантії того, що хід змагань буде справедливим і всі 

учасники будуть знаходитися на кожній частині дистанції у рівних умовах. 

2.3.3. Задоволення учасника змагань 

Популярність орієнтування може бути розширена тільки тоді, якщо учасники змагань задоволені 

запропонованими дистанціями. Отже, необхідне дбайливе планування дистанції для гарантії того, що 

дистанції відповідають вимогам щодо довжини, фізичної і технічної складності, розташування КП і т. д. 

Особливо важливим є відповідність кожної дистанції рівню майстерності учасників, які її долають.  

2.3.4. Жива природа і довкілля 

Довкілля вразливе: живу природу може бути порушено, поверхня землі, як і рослинність, можуть 

постраждати в разі надмірного використання. Довкілля також включає людей, які мешкають у районі 

змагань, огорожі, паркани, площі, що оброблюються, будівлі та інші споруди і т. п. Звичайно, можливо 

віднайти засоби, як уникнути впливу на довкілля в найбільш вразливих районах, тобто тих, де існує 

імовірність його пошкодження. Досвід і дослідження показали, що навіть великі змагання можна 

організувати без нанесення шкоди вразливим районам, якщо прийнято вірні міри застереження, а дистанції 

сплановані добре. 

Дуже важливо, щоб начальник дистанції упевнився в тому, що до обраних районів місцевості існує 

доступ, а будь-які вразливі райони визначені наперед.  

2.3.5. Глядачі і засоби масової інформації (ЗМІ) 

Постійною турботою начальника дистанції має бути потреба створювати імідж орієнтування як 

видовищного виду спорту. Він повинен намагатися дати глядачам і пресі можливість спостерігати за 

перебігом змагань настільки близько, наскільки це можливо без порушення принципу спортивної 

справедливості. 

3. Дистанція для орієнтування 

3.1. Місцевість 

Місцевість має бути обрана таким чином, щоб для всіх учасників було забезпечено виконання принципів 

спортивної справедливості. Для збереження характеру орієнтування як виду спорту місцевість має бути 

придатною і для бігу (бігу на лижах), і для перевірки уміння учасників змагань орієнтуватися. 

3.2. Визначення дистанції для орієнтування 

Дистанція для орієнтування визначається стартом, контрольними пунктами і фінішем. Ці точки, яким 

надано точне місце розташування на місцевості і, відповідно, на карті, з‟єднуються  перегонами (етапами), 

саме на яких учасники і мають орієнтуватися. 

3.3. Старт 

Район старту має бути розташований і організований таким чином, щоб:  

 було передбачено ділянку (зону) для розминки (розігріву);  

 учасники починали орієнтуватися одразу від старту; 

 учасники, що очікують старту, не могли побачили вибір шляхів тими, хто вже стартував; в разі 

необхідності точка початку орієнтування має бути віднесена від технічного старту, а шлях до неї 

розмічений.  

Точка, з якої починається орієнтування на першому перегоні, позначається на місцевості знаком КП без 

засобів відмітки і трикутником на карті. 

3.4. Перегони (відрізки, етапи дистанції) 

3.4.1. Гарні перегони 

Етапи між КП є найбільш важливими елементами дистанції для орієнтування і значною мірою 

визначають її якість. 

Гарні перегони пропонують учасникам цікаві завдання щодо читання карти і ведуть їх крізь хорошу 

місцевість з можливістю обрання альтернативних індивідуальних шляхів пересування. 

На дистанції потрібно запропонувати різні типи перегонів: деякі мають вимагати від учасника 

інтенсивного читання карти, інші - вибору більш легких шляхів пересування. Мають бути варіації щодо 

довжини і складності етапів, щоб примусити учасника використовувати широкий діапазон технічних 

прийомів орієнтування і швидкості бігу. Начальник дистанції має намагатися міняти загальний напрямок 

руху на суміжних (послідовних) відрізках, оскільки це примушує учасників частіше орієнтуватися. 

На дистанції краще мати декілька дуже гарних перегонів, які поєднані між собою короткими етапами 

лише з метою їх об‟єднання, ніж більшу кількість рівних, але менш якісних перегонів. 
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3.4.2. Коректність перегонів 

Жодний етап не повинен містити вибору шляху, що надає учасникам будь-яку перевагу або програш, які 

не можна передбачити з карти в умовах змагань. Необхідно уникати перегонів, що заохочують 

(провокують) до подолання заборонених або небезпечних районів.  

3.5. Контрольні пункти (КП) 

3.5.1. Місцезнаходження КП 

“Б”  В змаганнях бігом всі КП мають бути розташованими на об‟єктах місцевості, що позначені на карті.  

“Л”  В змаганнях на лижах всі КП мають бути розташованими на лижних трасах або відкритих підготовлених 

ділянках місцевості, що позначені на карті. 

Учасники мають відвідати КП у заданому порядку, якщо такий порядок визначено, але використовуючи 

власний вибір шляху. Це потребує ретельного планування і перевірки дотримання принципу спортивної 

справедливості. Особливо важливо, щоб карта точно зображувала місцевість в районі КП, і щоб напрямок і 

відстань з усіх можливих точок заходу на КП були правильними. КП не повинні бути розташовані на 

дрібних об‟єктах, які можна побачити тільки з близької відстані, якщо немає інших допоміжних об‟єктів на 

карті. КП не повинні бути розташовані там, де видимість знаку КП для учасників змагань, які 

наближаються до КП з різних напрямків, не може бути вірно оцінена, виходячи з карти або легенди КП. 

3.5.2. Функція КП 

Головна функція КП - позначати початок і кінець відрізку дистанції. Інколи необхідно використовувати 

КП в інших специфічних цілях, наприклад, обвести учасників навколо небезпечних або не загороджених 

заборонених районів. КП також можуть бути використані як пункти підживлення, пункти для преси та 

глядачів. 

3.5.3. Знак КП 

Обладнання КП має відповідати вимогам Правил змагань. Наскільки це можливо, знак КП має бути 

розташований таким чином, щоб учасники бачили його тільки тоді, коли вони досягли об‟єкту, що 

відповідає легенді КП. Для справедливості видимість КП має бути однаковою, незалежно від того, 

присутній будь-який учасник на КП або ні. Ні в якому разі знак КП не повинен бути прихований: коли 

учасники досягають об‟єкту, на якому розташовано КП, вони не повинні розшукувати призму. 

3.5.4. Коректність місць розташування КП 

Необхідно обирати місця для розташування КП з великою обережністю і, зокрема, уникати гострих 

кутів (зустрічний біг), коли учасники, які заходять на КП, мають можливість знайти його завдяки 

спортсменам, які залишають КП. 

3.5.5. Близькість КП 

КП різних дистанцій, що розташовані надто близько один до одного, можуть ввести в оману 

спортсменів, які правильно рухаються до місця розташування КП.  

“Б”  В змаганнях бігом КП мають бути розташовані не ближче, ніж 60 м один від одного. Тільки за умови, 

що об‟єкти КП суттєво відрізняються як на місцевості, так і на карті, КП можуть бути розташовані ближче 

(на відстані не менше 30 метрів один від одного). 

“Л”  В змаганнях на лижах КП, які розташовані на одній лижні (без додаткових позначених на карті 

перехресть проміж ними) мають бути, як правило, не ближче 100 м один від одного. Навіть якщо КП 

знаходяться на суттєво різних орієнтирах як на місцевості, так і на карті, вони мають бути не ближче 50 м 

один від одного. 

3.5.6. Легенда контрольного пункту (опис) 

“Б”   В змаганнях бігом положення КП відносно об‟єкту, який зображено на карті, визначається легендою 

КП. КП, положення яких неможливо чітко і легко визначити за допомогою символів КП, як правило, не 

придатні і їх треба уникати.  

“Л”  В змаганнях з орієнтування на лижах легенди КП, як правило, не використовуються. Всі КП мають біти 

розташованими на трасах, які показані на карті змагань.  

Відповідність точного розташування КП на місцевості і точки, що позначена на карті, має бути 

беззаперечною. 

 3.6. Фініш 

Щонайменше остання частина шляху до фінішної лінії має бути обов‟язково розмічена. 

 3.7. Елементи читання карти 

На гарно спланованій дистанції учасники вимушені концентрувати увагу на орієнтуванні протягом усієї 

дистанції. Слід уникати перегонів, які не потребують читання карти або уваги до орієнтування, якщо це не 

є наслідком особливо гарного вибору шляху. 

 3.8. Вибір шляхів 

Альтернативні шляхи примушують учасників змагань використовувати карту, щоб робити оцінку 

місцевості і відповідні висновки з цього. Вибір шляхів пересування примушує учасників думати незалежно, 

поширює можливості розсіювання і, таким чином, зменшує вірогідність “переслідування”. 
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3.9. Ступінь складності 

Для будь-якої місцевості і карти начальник може планувати дистанції у широкому діапазоні складності. 

Ступінь складності перегонів дистанції може змінюватися, наприклад, тим, в якій мірі тісно вони прямують 

вздовж лінійних об‟єктів.  

Учасники змагань повинні мати можливість визначити ступінь складності заходу на КП на підставі 

інформації, що надає карта, і, відповідно, обирати техніку проходження. Треба приділити увагу 

очікуваному вмінню (кваліфікації) учасників, досвіду і можливостям читати і розуміти певні орієнтири на 

карті. Особливо важливо отримати вірний рівень складності, коли плануються дистанції для новачків і 

дітей. 

 3.10. Види змагань 

Планування дистанції повинно брати до уваги специфічні вимоги до відповідних видів змагань. 

Наприклад, короткі дистанції або спринт вимагають детального читання карти і високого ступеню 

концентрації протягом усієї дистанції. Планування дистанції для змагань з естафет має урахувати потреби 

глядачів, які повинні мати можливість безпосередньо спостерігати за ходом змагань. 

3.11. Чого має прагнути начальник дистанції?  

3.11.1. Знати місцевість 

Начальник дистанції повинен якомога повніше ознайомитися з місцевістю перед тим, як він (вона) 

запланує використати будь-який КП або перегін. Начальник повинен усвідомлювати, що карта і умови на 

місцевості у день змагань можуть відрізнятися від тих, які є на момент планування дистанцій. 

3.11.2. Отримати вірний рівень складності 

Дуже просто зробити дистанції для новачків і дітей занадто складними. Начальник дистанції має бути 

обережним, аби не оцінювати складність, спираючись тільки на своє власне вміння орієнтуватися 

(кваліфікацію) або на власну швидкість пересування при обслідуванні району. 

3.11.3. Використовувати коректні місця для КП 

Бажання зробити найкращі етапи (відрізки дистанції) може привести начальника до використання 

непридатних місць для КП. Учасники рідко помічають будь-яку різницю між гарними і дуже гарними 

перегонами, але вони негайно помітять невиправдані втрати часу через те, що місце розташування КП або 

призми надмірно приховане або визначено не коректно, легенда вводить в оману і тому подібне. 

3.11.4. Розташовувати КП на достатній відстані один від одного 

Навіть хоча КП мають позначення, вони не повинні бути близько один від одного, щоб не вводити в 

оману учасників, які правильно наближаються до КП своєї дистанції. 

3.11.5. Уникати занадто складного вибору шляху  

Начальник може розглядати варіанти шляхів пересування, які реально ніколи не будуть обрані і даремно 

витрачати час, складаючи заплутані завдання. Учасники можуть обрати “інший гарний” варіант і, таким 

чином, зберегти час на виборі шляху пересування. 

3.11.6. Ставити дистанції, які фізично не дуже вибагливі.  

Дистанції мають бути сплановані таким чином, щоб нормально підготовлені учасники могли пробігати 

переважну частину дистанції, яка відповідає рівню їх можливостей. Загальний набір висоти на дистанції, як 

правило, має не перевищувати 4% довжини найкоротшого розумного шляху. Фізична складність дистанцій 

має прогресивно зменшуватися відповідно до зростання віку учасників у ветеранських класах. Особливої 

уваги слід приділяти дистанціям для груп М70 і старших та Ж65 і старших, щоб вони не були фізично 

занадто важкими. 

 4. Начальник дистанцій 

Особа, яка є відповідальною за планування дистанції, повинна розуміти і вміти оцінювати якість гарної 

дистанції на основі власного досвіду. Він (вона) має розумітися на теорії планування дистанції і 

дотримуватись спеціальних вимог для різних видів змагань і учасників різних груп. Начальник дистанції 

має бути здатним оцінити на місці різні фактори, які можуть вплинути на перебіг і результати змагань, а 

саме, стан місцевості, якість карти, присутність учасників і глядачів, тощо. 

Начальник дистанції несе відповідальність за дистанції і за перебіг змагань від лінії старту до лінії 

фінішу. Його роботу має перевірити інспектор. Це має суттєве значення, бо існують численні можливості 

для помилок, які можуть мати серйозні наслідки. 

 

Примітка. Додаток складено на основі “Принципів…” надрукованих в COMPETITION RULES FOR 

INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION (IOF) FOOT ORIENTEERING EVENTS, Appendix 2 

(The version of the rules is valid from 1 January 2004) і в COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL 

ORIENTEERING FEDERATION (IOF) SKI ORIENTEERING EVENTS, Appendix 7 (Thе version of the 

competition rules is valid from 1 January 2001), які регламентує вимоги до дистанцій Всесвітніх ігор, 

Чемпіонатів та Кубку світу, Міжнародних рангових змагань.   
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Додаток 3.2 

Принципи планування дистанцій для змагань з трейл-орієнтування 

1. Вступ  

1.1. Мета 

Ці принципи мають на меті встановити загальні вимоги до планування дистанцій для трейл-

орієнтування (далі – Тр-О), щоб гарантувати спортивну справедливість у змаганнях для людей з 

різноманітними фізичними можливостями.  

1.2. Застосування принципів 

Дистанції всіх міжнародних змагань з Тр-О мають плануватися згідно цих принципів.  

Ці принципи також мають служити загальним керівним посібником для планування дистанцій на інших 

змаганнях з Тр-О. Ними слід керуватися при організації змагань з орієнтування в Україні. 

Якщо дистанції поставлено згідно з цими принципами, учасники не будуть вимушені бігати по 

пересіченій місцевості: необхідність швидкості на дистанції замінюється необхідністю прив‟язувати карту 

до місцевості. 

2. Основні принципи  

2.1. Визначення Тр-О 

Тр-О - це вид орієнтування, у якому учасники змагань в заданій послідовності відвідують деяку 

кількість влаштованих на місцевості точок - контрольних пунктів (КП) з пунктами спостереження (або 

пунктами прийняття рішення). В кожному з пунктів вони читають карту, обираючи той єдиний знак КП з 

групи установлених на місцевості, що знаходиться в центрі кола, нанесеного на карту, і відповідає наданим 

легендам (такого знаку може й не бути). 

Картограф, начальник дистанцій і інспектор змагань з орієнтування бігом фактично набирають досвіду з 

Тр-О, коли готують свої змагання. Тр-О робить їх більш досвідченими і примушує вступати у формальне 

змагання. 

2.2. Мета гарного планування дистанції  

Мета планування дистанції – запропонувати учасникам змагань дистанції, що точно відповідають їх 

очікуваним можливостям. Переможець має набирати щонайменше 80 % можливих очок. 

2.3. Золоті правила начальника дистанції  

Начальник дистанції має пам‟ятати такі принципи: 

 унікальний характер Тр-О, як читання та інтерпретації карти; 

 спортивна справедливість змагань; 

 задоволення учасників;  

 співпраця з іншими суддями; 

 досягнення єднання з іншими видами орієнтування; 

 захист живої природи і довкілля;  

 потреби ЗМІ і глядачів. 

2.3.1. Унікальний характер 

Кожен вид спорту має свої власні особливості. Унікальний характер Тр-О полягає в необхідності 

читання та інтерпретації карти і прив‟язки її до незнайомої місцевості. Це вимагає мистецтва орієнтування: 

точного читання карти, уміння користуватись компасом, концентрації у стресовому стані, швидкого 

прийняття рішень, інтерпретації природної місцевості, оцінки дистанцій. 

2.3.2. Спортивна справедливість 

Спортивна справедливість - головна вимога у змаганнях. Якщо на кожному етапі планування і 

обладнання дистанції не приділяти найбільшої уваги її забезпеченню, суттєвим чинником у змаганнях з 

орієнтування може легко стати випадковість. Начальник дистанції має прийняти до уваги всі чинники, що 

впливають на спортивну справедливість, для гарантії того, що хід змагань буде справедливим і всі 

учасники будуть знаходитися на кожній частині дистанції у рівних умовах. 

2.3.3. Задоволення учасника змагань 

Популярність орієнтування може бути підвищена тільки в тому разі, якщо учасники змагань задоволені 

запропонованими дистанціями. Отже, необхідне дбайливе планування дистанції для гарантії, що дистанції 

відповідають вимогам щодо довжини, фізичної і технічної складності, розташування КП і т.д. Особливо 

важливим є відповідність кожної дистанції рівню майстерності і фізичним можливостям учасників, які її 

долають.  

2.3.4. Співпраця з суддями 

Начальник дистанцій має тісно співпрацювати з картографом і інспектором. Бажано організовувати 

роботи таким чином, щоб складання карти, планування дистанцій і їх інспектування йшли на місці 

водночас. Також необхідний тісний зв‟язок з організаторами для оперативного вирішення питань в лісі. 
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2.3.5. Досягнення єднання з іншими видами орієнтування 

Задоволеність учасників різко підвищується, якщо одночасно проводяться змагання з Тр-О і з 

орієнтування бігом. Співпраця начальників дистанцій має привести до відсутності конфліктів, але учасники 

одних змагань мають бути інформовані про присутність учасників інших. Наприклад, КП дистанцій Тр-О 

можна помітити синіми стрічками, щоб попередити учасників змагань з орієнтування бігом про те, що вони 

знаходяться не на своїх КП.  

2.3.6. Жива природа і оточуюче середовище (довкілля) 

Довкілля вразливе: живу природу може бути порушено, поверхня землі, як і рослинність, можуть 

постраждати в разі надмірного використання. Довкілля також включає людей, які мешкають у районі 

змагань, огорожі, паркани, площі, що оброблюються, будівлі та інші споруди і т. п. Звичайно, можливо 

віднайти засоби, як уникнути впливу на довкілля в найбільш вразливих районах, тобто тих, де існує 

імовірність його пошкодження. Досвід і дослідження показали, що навіть великі змагання можна 

організувати без нанесення шкоди вразливим районам, якщо прийнято вірні міри застереження, а дистанції 

сплановані добре. 

Дуже важливо, щоб начальник дистанції упевнився в тому, що до обраних районів місцевості існує 

доступ, а будь-які вразливі райони визначені наперед.  

2.3.7. Глядачі і засоби масової інформації (ЗМІ) 

Потреба створювати імідж Тр-О як видовищного виду спорту має бути постійною турботою начальника 

дистанції. Він повинен намагатися запропонувати глядачам і пресі можливість спостерігати за перебігом 

змагань настільки близько, наскільки це можливо без порушення принципу спортивної справедливості. 

3. Дистанція для Тр-О 

3.1. Місцевість 

Місцевість має бути обрана таким чином, щоб особи з обмеженими можливостями руху в інвалідних 

колясках, особи, що рухаються пішки повільно і з трудом, інші найменш рухомі учасники, могли легко 

пройти дистанцію за установлений контрольний час (КЧ). 

Має бути приділена увага тому, щоб всі шляхи, по яким можна рухатись, і шляхи, що придатні не для 

всіх учасників, були добре помічені. Наприклад, стежка зі сходами або поваленим деревом непрохідна для 

більшості інвалідних колясок, але якщо є альтернативний паралельний шлях, у учасника залишається вибір. 

Стежки мають бути перевірені на предмет наявності грязюки, піску, коріння і каміння і обладнані 

відповідно, в разі необхідності, щоб створити вільний прохід для всіх учасників. 

В загальному випадку стежки мають бути завширшки щонайменше 1 м. В деяких місцях елементи 

рослинності (гілки, кущі тощо) можуть звузити стежку на коротких відрізках, але такі місця треба 

розширити, якщо в них можна, наприклад, подряпати руки колючками або обпекти кропивою. Потрібно, 

щоб був забезпечений прохід для всіх наявних колясок.  

Коляски повинні мати змогу проїзду і маневру в районі розташування КП. В разі необхідності мають 

бути створені галявинки розміром до 3 м і на шляхах руху. Будь-які непридатні для руху стежки мають 

бути помічені на картах штрихуванням або хрестами і/ або на місцевості помітною розміткою. У будь-

якому випадку вони мають бути помітні для усіх учасників. 

Найбільший нахил для інвалідних колясок, в разі їх руху без помічників, не повинен перевищувати 14% 

на відстані до 20 м. Нахил поперек руху не має перевищувати 8%. На будь-якому шляху з перевищенням 

цих нахилів мають бути помічники для надання допомоги. Має бути передбачене використання вірьовок 

для підстраховки, підйомних пристроїв і резервних колясок для учасників, які рухаються самостійно, але не 

в змозі подолати ділянки з крутими схилами. 

Начальник дистанцій має детально ознайомитись з місцевістю перед тим, як він (вона) почне планувати 

місця розташування КП або шляхи руху. Він має усвідомлювати, що під час змагань умови на місцевості 

можуть бути не такими, як під час планування дистанцій.  

3.2. Старт 

Район старту має бути розташований і організований таким чином, щоб:  

 була зона для чекання старту;  

 учасники, що очікують старту, не могли побачити  будь-які КП.  

Точка, з якої починається орієнтування, позначається на місцевості знаком КП без засобів відмітки і 

трикутником на карті. 

3.3. Дистанція 

Найбільш важливими елементами дистанцій  Тр-О, що в значній мірі визначають її якість, є етапи і 

місця розташування КП, де начальник дистанції ставить учасникам завдання. 

Гарні дистанції пропонують учасникам цікаві різноманітні завдання по читанню карти. На дистанції 

краще мати кілька (не менше 10) дуже гарних місць, ніж більшу кількість менш гарних. 

3.3.1. Місця розташування знаків КП 

Знаки КП (призми) розташовують на об‟єктах місцевості, які позначені на карті і видимі з шляху руху. 

Пункти спостереження (вирішення) мають відвідуватись учасниками у заданому порядку.  
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Дуже важливо, щоб карта відображала місцевість поблизу КП точно, а напрямки і відстані з усіх 

можливих напрямків спостереження були правильними, в тому числі і з тих об„єктів, що знаходяться 

позаду учасника. 

3.3.2. Пункти спостереження (прийняття рішення). 

Пункти спостереження помічають на місцевості, але не наносять на карту.  

Жоден учасник не повинен піддаватися спокусі рухатись до призм. В разі необхідності, щоб запобігти 

цьому, на місцевості мають бути обгородження стрічками або іншими засобами розмітки. 

Учасники, які переміщаються без колясок, не повинні мати можливостей наблизитись до знаків КП 

ближче, ніж дозволяє коляска, вони не повинні мати можливість знайти поблизу більш придатну для 

спостереження точку (або об‟єкт), ніж та (той), що пропонується. Такі точки (об‟єкти) помічаються як ті, на 

які вхід заборонено, щоб забезпечити виконання правил і спортивної справедливості. 

3.3.3. Тайм-КП 

На дистанції мають бути до трьох тайм-КП, де фіксується час прийняття рішення. На карті учасника не 

повинно бути ніяких позначень, що розкривають положення тайм-КП. Більше того, всі деталі місцевості 

поблизу тайм-КП мають бути усунені з карт, якщо вони розташовані вздовж можливих шляхів учасників.  

В ідеалі для учасників елітних груп тайм-КП мають бути влаштованими на початку або в кінці 

дистанції. 

3.3.4.Знаки КП (призми) 

КП мають бути обладнані відповідно до вимог правил змагань IOF і ФСО України.  

Розташування всіх призм в групі має бути ретельно сплановане. Неприпустимо одну з призм установити 

в центрі кола, а інші розмістити випадковим чином поблизу. 

Призма має бути встановлена таким чином, щоб учасник бачив щонайменше її третину.  

Призми мають бути підвішеними на певній висоті над поверхнею землі (рекомендується, щоб нижня 

частина її була на висоті 0,5 м), це покаже форму рельєфу так, як зображено на карті. 

Коли призму установлено, начальник дистанції і інспектор мають дійти згоди, що вона знаходиться в 

центрі кола і повністю відповідає легенді. Якщо є сумніви в коректності установлення призми, має бути 

досягнута згода шляхом переміщення однієї чи більше призм. 

3.4.1. Коректність місць розташування КП 

Всі призми на КП мають бути однаково видимі тим учасникам, хто сидить (0,8 м над поверхнею землі) 

або стоїть (до 2,0 м над поверхнею) і не скритий рослинністю. Начальник дистанції має оцінювати місце, 

опускаючись до рівня землі. 

Загальне правило: відносне положення призм не повинно змінюватись при спостереженні через зону 

розміром 1 х 1 м, розташовану навколо стовпчика, який позначає пункт спостереження. Відповідь не має 

мінятись, якщо зробити крок в будь-яку сторону від стовпчика і крок назад для імітації положення 

інвалідної коляски.  

Мають бути зроблені перевірки впливу на видимість призм сонця або дощу в ту саму пору доби, коли 

будуть проведені змагання. На тайм-КП суттєво, щоб призми було видно без руху вздовж шляху. На інших 

КП для того, щоб побачити всі призми, може бути необхідно рухатись. Це може бути важливо для 

вирішення завдання на КП. 

3.4.2. Близькість КП 

Якщо призми різних КП знаходяться занадто близько одна до одної, це може ввести учасників в оману. 

Такі призми мають бути розділено розміткою. 

Відстань, що має розділяти призми, не визначається, але вони мають бути встановлені таким чином, щоб 

дві або більше не мали одну й ту ж легенду, за винятком випадків, коли вони відносяться до різних 

паралельних ситуацій, розташованих поблизу одна від одної. Таке може бути, наприклад, коли на 

місцевості поруч розташовано два камені, але тільки один з них настільки великий, щоб бути показаним на 

карті. Те ж саме можливе, коли вздовж лінійного об‟єкту розташовані однаково важливі для прийняття 

рішення об‟єкти. 

3.4.3. Легенди КП. 

Положення КП відносно об‟єкту, зображеного на карті, визначається легендою.  

Точне розташування КП на місцевості і точка на карті мають бути беззаперечними. КП, які неможливо 

ясно і точно визначити легендами IOF, непридатні для використання, їх необхідно уникати. 

Легенди КП не повинні надавати зайвої інформації. 

В колонці В номер призми з однієї групи має позначатися літерами, наприклад, А - С для трьох призм. 

Стріла в колонці Н має показувати напрямок спостереження на групу призм. Так, стріла, що прямує на 

північ, показує, що учасник дивиться на призми в північному напрямку, отже, він знаходиться в південній 

частині кола. 

3.5. Фініш 

Щонайменше остання частина шляху до фінішної лінії має бути обов‟язково розмічена. 
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3.6. Ступінь складності  

На будь-якій місцевості і карті начальник дистанції може спланувати дистанції з широким діапазоном 

складності, обираючи належним чином місця розташування призм КП і пунктів спостереження. 

Треба брати до уваги очікуване вміння (кваліфікацію) учасників, їхній досвід і можливості читати і 

розуміти певні орієнтири на карті. Особливо важливо витримати вірний рівень складності дистанцій для 

новачків і дітей. 

4. Начальник дистанцій 

Особа, яка є відповідальною за планування дистанції, повинна розуміти і вміти оцінювати якість гарної 

дистанції на основі власного досвіду. Він (вона) має розумітися на теорії планування дистанції, брати до 

уваги спеціальні вимоги для учасників змагань з різними фізичними можливостями і дотримуватись їх.  

Начальник дистанції має бути здатним оцінити на місці різні фактори, які можуть вплинути на перебіг і 

результати змагань, а саме, стан місцевості, якість карти, присутність учасників і глядачів і т.п. 

Начальник дистанції несе відповідальність за дистанції і за перебіг змагань від лінії старту до лінії 

фінішу. Через численні можливості для помилок, які можуть мати серйозні наслідки в змаганнях з Тр-О, 

найкраще, коли складання карти, планування дистанцій і інспектування проводяться на місці водночас, 

бажано, коли рослинність низька (не густа). Для покращання видимості напередодні змагань може бути 

проведено обрізку рослинності. 

Бажано внести дистанцію на карту перед її друкуванням. Кола КП мають дорівнювати в діаметрі 6 мм, 

зміщення центра має бути не більше 0,2 мм для забезпечення розміщення призм з точністю не гірше 1 м на 

місцевості. При використанні масштабу 1:5000 розміри умовних знаків мають бути на 100% більше тих, що 

наведені для масштабу 1:15000. 

5. Додаткова інформація і приклади 

Багато додаткової інформації, корисної для суддів і учасників змагань з Тр-О, можна знайти на web-

сторінці www.trailo.org 

 

Примітка. Документ надруковано в COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING 

FEDERATION (IOF) TRAIL ORIENTEERING EVENTS (The version of the rules is valid from 1 January 2004) 

– Appendix 1. Він регламентує вимоги до Чемпіонату світу. 

Додаток 3.3 

Види дистанцій в орієнтуванні бігом і їх загальні характеристики 

Додаток в основному регламентує вимоги до дистанцій Всесвітніх ігор, Чемпіонатів та Кубку світу, 

Міжнародних рангових змагань (групи Ч/Ж 21). 

Основними його положеннями необхідно керуватися при організації змагань і плануванні дистанцій на 

змаганнях, що проходять в Україні з урахуванням відповідних розділів цих Правил. 

 

Короткі характеристики видів дистанцій зведено в таблицю Д3.3.1. 

1. СПРИНТ 

1.1 Головні особливості. 

Головна особливість спринту - висока швидкість. Це перевіряє спроможність атлетів читати і 

інтерпретувати карту в складному навколишньому середовищі, планувати вибір шляху і дотримуватись 

його на високій швидкості. Дистанція має бути спланованою так, щоб швидкість підтримувалась протягом 

всього забігу. Дистанція може мати досить значний набір висоти, але таких крутих підйомів, що змушують 

учасників йти пішки, потрібно уникати. Виявлення КП не повинно бути самоціллю, скоріше, треба мати 

спроможність вибрати і закінчити кращий шлях до КП. Наприклад, найочевидний шлях з КП не 

обов'язково має бути найкращим. Дистанція має бути поставлена так, щоб вимагати повної концентрації 

спортсменів протягом забігу. Місцевість, на якій не можна забезпечити ці вимоги, не придатна для змагань 

у спринті. 

1.2 Вимоги до планування дистанції. 

В змаганнях зі спринту глядачі можуть знаходитись на дистанції. Планування дистанції має врахувати 

це, тому на всіх КП мають бути судді. Також може бути необхідно мати охорону в критичних місцях 

дистанції, де можуть скупчуватися глядачі, – для впевненості в тому, що учасникам не перешкоджають. 

Старт має бути на арені (галявині) з глядачами, на дистанції також мають бути улаштовані місця для 

глядачів. Кількість глядачів можна підвищити, будуючи тимчасові трибуни, а також маючи на дистанції 

диктора (суддю-інформатора). На фініші мають бути передбачені місця як для глядачів, так і для 

представників ЗМІ. Дистанції мають бути сплановані так, щоб не спокушати учасників пересуватись через 

приватну власність і інші заборонені для бігу ділянки. Якщо такий ризик все ж залишається, у відповідних 

місцях мають бути судді. Потрібно уникати складних ділянок, де є сумніви, чи зможуть учасники читати 

карту на високій швидкості (наприклад, коли є складні тримірні структури). 

http://www.trailo.org/
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Таблиця Д3.3.1. Зведені короткі характеристики видів дистанцій. 

 СПРИНТ 
СЕРЕДНЯ  

ДИСТАНЦІЯ 
ДОВГА ДИСТАНЦІЯ ЕСТАФЕТА 

КП Технічно легкі Відповідно 

технічно складні 

Різна технічна 

складність 

Різна технічна 

складність 

Вибір шляху Важкий вибір 

шляхів, що 

потребує високої 

концентрації 

Вибір шляху 

низького і 

середнього 

ступеню 

складності 

Вибір шляху має 

суттєве значення, 

наявні кілька особли-

во важливих етапів з 

вибором шляху 

Вибір шляху 

низького і середнього 

ступеню складності 

Тип бігу Дуже висока 

швидкість 

Висока швидкість, 

але спортсменам 

треба обирати її в 

залежності від 

складності 

місцевості 

Вимогливість до 

фізичного стану, 

витривалості і оцінки 

темпу руху 

Висока швидкість, 

часто в тісній 

близькості з іншими 

учасниками, які 

можуть мати (або ні) 

ті ж самі КП 

Місцевість Парк, добре 

придатний для бігу, 

вулиці, ліс. Глядачі 

можуть знаходитися 

вздовж дистанції 

Технічно складна 

місцевість 

Фізично важка 

місцевість, яка має 

гарні можливості 

вибору шляхів. 

Помірно складна 

місцевість з 

наявністю 

можливостей для 

вибору шляхів 

Карта 1:4000 або 1:5000 1:10000 

(дозволяється  

1:15000) 

1:15000 1:10000 (дозволяється  

1:15000) 

Стартовий  

інтервал 

1 хвилина 2 хвилини 3 хвилини (2 хвилини 

на чемпіонаті і кубку 

світу) 

Загальний старт 

Точність  

хронометражу 

0,1 сек за наявністю 

відповідного  

обладнання 

1 сек  (0,1 сек на 

Чемпіонаті світу) 

1 сек  (0,1 сек на 

Чемпіонаті світу) 

Загальний старт, 

отже, порядок команд 

визначається 

черговістю перетину 

лінії фінішу 

Очікуваний час 

переможців 

(для змагань 

груп еліти) 

12 – 15 хвилин 30 – 35 хвилин (в 

кваліфікаційних 

забігах менше) 

Чоловіки –  

90 – 100 хвилин: 

жінки – 70 – 80хви-

лин (в кваліфікацій-

них забігах менше) 

30 – 60 хв. на етап 

Загальний: 

чоловіки – 135 хв., 

жінки – 120 хв. 

Висновки Спринт – швидкий, 

доступний для 

спостереження, 

легко зрозумілий 

вид, який можна 

проводити на 

територіях з 

населенням  

Середні дистанції 

вимагають 

швидкого точного 

орієнтування за 

період помірної 

тривалості. Навіть 

дрібні помилки 

можуть бути 

вирішальними. 

Довгі дистанції 

перевіряють всю 

техніку орієнтування, 

а також швидкісні 

можливості і фізичну 

витривалість 

Естафета – командні 

змагання. Як прави-

ло, спортсмени 

біжать пліч-о-пліч, 

при цьому ті, хто 

відстає,  переслі-

дують перших. 

Захоплююче видо-

вище для глядачів і 

учасників змагань. 

1.3 Карта 

При складанні карти необхідно дотримуватись вимог ISOM (Міжнародні технічні умови (вимоги) до 

карт для змагань з орієнтування). Масштаб карти має бути 1:4000 або 1:5000. Необхідно, щоб карта була 

коректною, читабельною на високій швидкості, з точним відображенням об‟єктів, які впливають на вибір 

шляху і швидкість. У неміських районах мають бути вірно відображені на карті умови, що ведуть до 

зниження швидкості (наприклад, прохідність рослинності). В міських районах треба правильно і в реальних 

розмірах зображати перешкоди, які заважають руху.  

1.4 Очікуваний час переможця, стартовий інтервал, хронометраж.  

Очікуваний час переможця (ОЧП) для жінок і чоловіків має бути 12 – 15 хвилин, бажано, ближче до 

меншого краю цього інтервалу. На Чемпіонаті світу і у Кубку світу різниці по ОЧП між дистанціями в 

кваліфікаційних забігах і фіналах немає. Старт роздільний з інтервалом 1 хвилина. Хронометраж має 

вестися з точністю до 0,1 секунди з використанням електронних засобів виміру часу як на старті, так і на 

фініші. Учасник має пройти через лінію старту і тільки після цього отримати карту. 
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2 СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ 

2.1 Головні особливості. 

Головна особливість змагань на середній дистанції – технічність. Ці дистанції ставлять головним чином 

в позаміських лісних районах, з акцентом на детальному орієнтуванні, коли головне – знайти КП. Це 

потребує постійної концентрації при читанні карти і постійних змінах напрямку бігу після чергового КП. 

Елементи вибору шляху мають значення, але не за рахунок зниження технічних вимог. Шлях по дистанції 

сам по собі має вимагати орієнтування. Дистанція має вимагати змін швидкості, наприклад, коли етапи 

ведуть через різноманітні типи рослинності. 

2.2 Вимоги до планування дистанції. 

Дистанція має бути спланована так, щоб глядачі мали змогу спостерігати за учасниками і протягом 

дистанції, і на фініші. Старт має бути в центрі змагань, і бажано, щоб учасники були змушені протягом 

змагання пройти через центр. Вимога до вибору центра змагань високі, бо треба забезпечити належні 

вимоги до місцевості, а для глядачів – можливість спостерігати за діями учасників. Глядачам не дозволяють 

перебувати на дистанції, за винятком ділянок, що проходять через центр змагань, включаючи КП біля 

центру. 

2.3 Карта 

Карти мають бути складеними відповідно до діючих вимог ISOM. Масштаб карти має бути 1:10000. 

Місцевість може бути зображеною в масштабі 1:15000, а потім карта збільшується з дотриманням вимог  

ISOM. 

2.4 Очікуваний час переможця, стартовий інтервал, хронометраж.  

ОЧП для жінок і чоловіків має бути 30 – 35 хвилин. На Чемпіонаті світу і у Кубку світу ОЧП в 

кваліфікаційних забігах має бути 25 хвилин. Старт роздільний з інтервалом 2 хвилини. Хронометраж на 

Чемпіонаті світу має вестися з точністю до 0,1 секунди з використанням електронних засобів виміру часу 

як на старті, так і на фініші. Учасник має пройти через лінію старту і тільки після цього отримати карту. 

3 ДОВГІ ДИСТАНЦІЇ 

3.1 Головні особливості. 

Головна особливість змагань на довгій дистанції – фізична витривалість. Ці дистанції ставлять головним 

чином в позаміських лісних районах з метою перевірити спроможність спортсменів обирати ефективний 

шлях, читати й інтерпретувати карту в умовах довгого і фізично важкого забігу на витривалість. На довгих 

дистанціях акцент робиться на виборі шляху і орієнтуванні на пересіченій місцевості. КП, як правило, є 

кінцевою точкою довгого етапу, який вимагає вибору шляху, і пошук КП сам по собі не обов‟язково має 

бути складним. Змагання на довгій дистанції, зокрема, може частково включати елементи, характерні для 

середніх дистанцій, наприклад, різкі зміни напрямків етапів, включення перегонів, що вимагають більш 

технічного руху.  

3.2 Вимоги до планування дистанції. 

Дистанція має бути спланована так, щоб глядачі мали змогу спостерігати за учасниками  і протягом 

дистанції, і на фініші. Старт має бути в центрі змагань, і бажано, щоб учасники були змушені протягом 

змагання пройти через центр. Специфічний елемент довгої дистанції – довгі етапи, значно довші, ніж 

середня довжина етапу, – від 1,5 км до 3,5 км у залежності від типу місцевості. Два або більше таких етапи 

повинні формувати частину дистанції, яка, як правило, вимагає повної концентрації і читання карти на 

обраному шляху. Іншим важливим елементом довгої дистанції є використання методів її постановки, які 

зменшують можливості скупчення учасників на дистанції. Зокрема, це використання стартового інтервалу 

2 хвилини і інші методи розсіяння. Необхідно також використовувати для розсіювання особливості 

місцевості, зокрема, перегони через ділянки з обмеженою видимістю. Глядачам не дозволяють перебувати 

на дистанції, за винятком ділянок, що проходять через центр змагань, включаючи КП в центрі. 

3.3 Карта 

Карти мають бути складеними відповідно до діючих вимог ISOM. Масштаб карти має бути 1:15000. 

3.4 Очікуваний час переможця, стартовий інтервал, хронометраж.  

ОЧП має бути 70 – 80 хвилин для жінок і 90 - 100 хвилин для чоловіків. На Чемпіонаті світу і у Кубку 

світу ОЧП в кваліфікаційних забігах має бути 45 хвилин для жінок і 60 хвилин для чоловіків. Старт 

роздільний з інтервалом 3 хвилини, а на Чемпіонаті світу і у Кубку світу – 2 хвилини. Хронометраж на 

Чемпіонаті світу має вестися з точністю до 0,1 секунди з використанням електронних засобів виміру часу 

як на старті, так і на фініші. Учасник має пройти через лінію старту і тільки після цього отримати карту.  
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4 ЕСТАФЕТА 

4.1 Головні особливості. 

Головна особливість змагань в естафеті – це її командний характер. Дистанції ставлять головним чином 

в позаміських лісних районах. Цей вид будується на концепції технічних вимог, наближених скоріше до 

середніх, ніж до довгих дистанцій. Деякі елементи довгих дистанцій теж можуть використовуватися, 

наприклад, довгі етапи, що потребують вибору шляху. Це дозволяє учасникам рухатись по дистанції, не 

вступаючи в безпосередній контакт. Для естафет добре підходить місцевість, яка дозволяє учасникам 

позбуватися візуального контакту один з одним (наприклад, густа рослинність, велика кількість горбів та 

ям тощо). Місцевість з постійною гарною видимістю непридатна для естафет. 

4.2 Вимоги до планування дистанції. 

Естафета – це дуже видовищне для глядачів змагання, в якому команди змагаються пліч-о-пліч, а 

перемагає той, хто фінішує першим. Розташування центру змагань і постановка дистанцій мають це брати 

до уваги, зокрема, коли використовується розсіяння, різниця між часом проходження різних варіантів етапу 

має бути мінімальною. Учасники на кожному етапі мають проходити через центр змагань, і якщо можливо, 

їх має бути видно з центру при наближенні до останнього КП. Має надаватись належна кількість 

проміжних результатів, по можливості в лісі мають працювати судді-коментатори, бажано також мати 

телевізійний КП з екраном (табло) в центрі змагань. Загальний старт вимагає планування дистанцій з 

розділенням спортсменів один від одного, тобто з розсіюванням. Для забезпечення спортивної 

справедливості остання частина варіантів етапу має бути однією і тою же для всіх учасників даного 

конкретного етапу. Глядачам не дозволяють перебувати на дистанції, за винятком ділянок, що проходять 

через центр змагань, включаючи КП у центрі. 

4.3 Карта 

Карти мають бути складеними відповідно до діючих вимог ISOM. Масштаб карти має бути 1:15000 або 

1:10000. Рішення щодо вибору масштабу приймається з урахуванням складності дистанції і її етапів, 

наприклад, дистанція з короткими етапами, розташованими близько один до одного, вимагає карти з 

більшим масштабом. Коли використовується карта з масштабом 1:10000, місцевість може бути зображеною 

в масштабі 1:15000, а потім карта збільшується з дотриманням вимог  ISOM. 

4.4 Очікуваний час переможця, стартовий інтервал, хронометраж.  

Загальний ОЧП на естафету в цілому має бути 120 хвилин для жінок і 135 хвилин для чоловіків. У 

межах повного часу ОЧП для різних етапів може мінятися, але він не повинен бути більшим, ніж 60 хвилин 

або меншим, ніж 30 хвилин. Естафета – це змагання з масовим стартом, яке складається, як правило, з 

трьох етапів як для чоловіків, так і для жінок. На Чемпіонаті світу хронометраж має вестись електронними 

засобами, але можуть використовуватися і ручні системи. На фініші має бути устаткування для 

фотофінішу, щоб забезпечення точне визначення розподілу місць 

 

Примітка. Надруковано в COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING 

FEDERATION (IOF) FOOT ORIENTEERING EVENTS, Appendix 6 (The version of the rules is valid from 

1 January 2004).  

Додаток 3.4 

Методика інспектування дистанцій змагань зі спортивного орієнтування. 

Наведена методика розповсюджується на інспектування дистанцій міжнародних змагань категорії А, які 

проходять під егідою ФСО України, та дистанцій класу МС Національних змагань України (категорія Б). 

Окремі етапи методики можна використовувати при інспектуванні інших дистанцій. 

Інспектування дистанцій міжнародних змагань, які проходять під егідою IOF, має проводитись за 

вимогами IOF. 

1. Інспектування дистанцій. 

Інспектування дистанцій, як правило, має проводитись у три етапи: 

  вибір району змагань; 

  попередня інспекція; 

  остаточна інспекція. 

1.1. Вибір району змагань. 

1.1.1. Мета. 

Метою етапу є вибір району, який має відповідати рангу та цілям змагань, наприклад, ранг змагань – 

чемпіонат України, мета – відбір команди для участі у чемпіонаті світу, який проходитиме в Італії.  

Цей етап інспектування має завершитись вибором району змагань. Райони мають бути узгодженими між 

Організатором та інспектором.  

Термін проведення - до початку польових робіт. 
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1.1.2. Підготовка. 

Організатором мають бути підготовлені: 

  картографічні та інші матеріали, які є на запропоновані райони: карти, аерофотознімки, опис 

району, тощо; 

  перелік та терміни проведення змагань, що проходили на запропонованій місцевості за останні два 

роки; 

  пропозиції щодо використання району для окремих номерів програми, розміщення центру змагань, 

місць старту та фінішу для окремих видів програми. 

1.1.3. Проведення. 

Інспектор разом з представником Організатора має розглянути надані матеріали та вибрати для 

рекогносцировки райони, після чого провести рекогносцировку місцевості та оцінити відповідність районів 

рангу та цілям змагань. Як правило, представником Організатора є заступник головного судді по 

дистанціях або головний суддя. 

1.1.4. Документальне відображення. 

По результатах інспекції, як правило, має бути складена доповідна записка в довільній формі, яка 

відображає результати виконаної роботи. Записка складається на ім„я представника Організації, 

підписується інспектором та представником Організатора.  

Примітка. Якщо провести цей етап з присутністю інспектора немає змоги, він виконується 

представниками Організатора. 

1.2. Попередня інспекція. 

1.2.1. Мета. 

Метою попередньої інспекції є оцінка якості карти та якості дистанцій, в тому числі, якості їх 

планування. Попередня інспекція має завершитись узгодженими між інспектором та представником 

Організатора конкретним переліком виявлених недоліків та рекомендаціями по їх виправленню. 

Термін. Бажано провести попередню інспекцію до видання тиражу карт, але не пізніше ніж за 2-3 тижні 

до початку змагань. 

 1.2.2. Підготовка. 

 Організатором мають бути підготовлені: 

 контрольні карти з нанесеними дистанціями, виконані у тому масштабі, в якому вони будуть 

використовуватись на змаганнях. Може бути представлений варіант карти, надрукованої на принтері; 

 легенди КП; 

 інформація по кожній дистанції: довжина, кількість КП, очікуваний час переможця, набір висоти на 

всій дистанції, максимальний набір висоти на одному схилі, максимальна і мінімальна довжина 

етапу; 

 дистанції. На місцевості на місці КП мають стояти кілки з бирками, на яких написано позначення 

КП, прізвище постановника та число, коли бирку було встановлено; 

 для зимових змагань - попередньо прокатані лижні, якщо є можливість; 

 зразки обладнання дистанцій. 

1.2.3. Проведення. 

1.2.3.1. При інспектуванні дистанції в заданому напрямку (літня програма) інспектор має виконати такі 

функції: 

 оцінка якості планування дистанцій (див. п. 3.), затвердження дистанцій або видача рекомендацій 

щодо їх покращання; 

 проходження по всіх коридорах ймовірного руху  учасника; 

 Примітка. Вимога обов‟язкова для груп Ч\Ж 21Е, 20, 12, 10;                        

 перевірка всіх точок КП. КП мають бути взяті з усіх ймовірних прив‟язок. На прийнятих КП 

інспектор, як правило, має залишити свою бирку з номером КП, датою постановки бирки та 

підписом. При постановці дистанції у період змагань постановник має принести інспектору його 

бирку, що гарантує встановлення КП на точці, прийнятій інспектором; 

 оцінка небезпечних місць на дистанціях; 

 оцінка якості карти за показниками: точність, детальність, об‟єктивність та читабельність (див. п.2.); 

Примітка. Якщо попередня інспекція проводиться по комп‟ютерному варіанту карти, а змагання будуть 

проходити на картах, виготовлених друкарським способом, то читабельність має оцінюватись на 

останньому етапі інспекції, коли інспектору буде наданий друкарський тираж; 

 затвердження дистанцій або видання рекомендацій щодо їх покращання. 

1.2.3.2. При інспектуванні дистанції в заданому напрямку (зимова програма) інспектор має додатково до 

п.1.2.3.1.виконати такі функції: 

 проїзд по всіх коридорах ймовірного руху учасника на лижах, перевірка всіх перехресть та 

розгалужень (вимога обов‟язкова для груп Ч\Ж 21Е, 20); 
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 попередня оцінка відповідності лижних ходів знакам, якими вони відображені на карті, за умови, що 

перед змаганнями лижні ще будуть накатуватися. 

1.2.3.3. При інспектуванні розміченої дистанції (зимова програма) інспектор має додатково до п.1.2.3.1. 

виконати такі функції: 

 проїзд всіх дистанцій на лижах; 

 оцінка видимості «ключових» прив‟язок КП під шаром снігу на змагальній швидкості; 

 оцінка якості лижні, яка має якомога більше відповідати вимогам для лижних гонок. 

1.2.3.4. На всіх видах змагань з орієнтування на лижах інспектор має виконати такі функції: 

 перегляд усіх місць постановки КП з точки зору зручності зупинки на лижах для відмітки; 

 перегляд усіх місць, де є круті спуски. На таких спусках має бути можливість, в разі необхідності, 

рухатись «плугом». Спуски, особливо ті, що не проглядаються зверху, повинні мати зручний виїзд. В 

небезпечних місцях мають бути встановлені попереджуючі знаки; 

 перегляд усіх місць, де є круті підйоми. На таких місцях має бути можливість при необхідності 

рухатись «ялинкою»; 

 перевірка міцності льоду, якщо дистанція проходить через водні перешкоди, що замерзли; 

 аналіз лавинної небезпечності дистанцій, якщо змагання проходять у гірській місцевості. 

1.2.4. Документальне відображення. 

По результатах попередньої інспекції складається “Рапорт про попереднє інспектування” (див. додаток 

3.4.1), в якому мають бути відображені конкретні недоліки та конкретні дії по доробленню карт та 

дистанцій. Рапорт має бути узгодженим між інспектором та службою дистанції. 

1.3. Остаточна інспекція. 

1.3.1. Мета. 

Метою остаточної інспекції є перевірка виправлення помилок, наведених у рапорті про попереднє 

інспектування, оперативний контроль за підготовкою дистанцій та проведенням змагань. 

Остаточна інспекція завершується оцінкою дистанції по всіх параметрах якості і визначенням класу 

дистанцій, що має бути доведено до учасників до початку змагань. 

Термін. Бажано провести остаточну інспекцію конкретної дистанції не пізніше ніж за 1-2 дні до початку 

змагань на цій дистанції. 

1.3.2. Підготовка. 

Організатор має підготувати: 

 перелік виконаних заходів по виправленню недоліків згідно з рапортом про попередню інспекцію; 

 тираж карт з нанесеними дистанціями і тираж легенд; 

 дистанції, поставлені на місцевості (кілки, бирки служби дистанції, бирки інспектора); 

 прокатані остаточно дистанції для змагань на лижах; 

 обладнання дистанцій; 

 проект технічної інформації. 

1.3.3. Проведення. 

1.3.3.1. При остаточній інспекції дистанції в заданому напрямку (літня програма) інспектор має 

виконати такі функції: 

 перевірка виправлення помилок, наведених у рапорті попередньої інспекції, в тому числі на 

місцевості; 

 перевірка якості тиражу карт; 

 перевірка легенд та якості тиражу легенд; 

 перевірка якості нанесення дистанцій на карти та читабельності комплексу “карта – дистанція – 

легенда”; 

 прийом у постановників дистанцій бирок, встановлених інспектором на КП при попередній або 

остаточній інспекції; 

 перевірка на місцевості точок КП, якщо є така потреба; 

 вибіркова перевірка на місцевості розміщення знаків КП та якості установленого обладнання; 

 перевірка на місцевості маркування небезпечних місць; 

 інструктаж для постановників КП, в якому мають бути висвітлені питання щодо видимості КП, 

розміщення знаку та засобів відмітки (особливо для лижних змагань), тощо; 

 узгодження зі службою дистанцій та затвердження “Технічної інформації”, яка буде видаватись 

учасникам. Якщо потрібно, інспектор має дати у інформації свої зауваження; 

 визначення класу дистанцій. 

Інспектор має бути присутнім на засіданні суддівської колегії з представниками та відповідати на 

запитання учасників щодо дистанцій. 
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1.3.3.2. При інспектуванні дистанції в заданому напрямку (зимова програма) інспектор має додатково до 

п. 1.3.3.1 виконати проїзд на лижах по всіх коридорах ймовірного руху учасника та оцінка відповідності 

лижних ходів знакам, якими вони відображені на карті на момент початку змагань на дистанції (вимога 

обов‟язкова для груп Ч\Ж 21Е, 20). 

1.3.3.3. При інспектуванні розміченої дистанції (зимова програма) інспектор має додатково до п. 1.3.3.1. 

виконати такі функції: 

 проїзд всіх дистанцій на лижах та оцінка якості розмітки дистанції, видання службі дистанції 

зауважень щодо покращання розмітки. Особливу увагу треба приділити розмітці перехресть та 

розгалужень. Краще всього це зробити “вовчатником”; 

 оцінка видимості ключових прив‟язок КП під шаром снігу на змагальній швидкості на момент 

початку змагань на дистанції; 

 оцінка якості лижні на момент початку змагань. 

1.3.3.4. На всіх видах змагань з орієнтування на лижах інспектор має виконати такі функції: 

 функції згідно з п. 1.2.3.4, віднесені до конкретних умов, які склалися на момент початку змагань на 

конкретній дистанції; 

 перевірка наявності на місцевості у небезпечних місцях попереджуючих знаків; 

 перевірка розташування КП та засобів відмітки з точки зору зручності нанесення відмітки на лижах. 

1.3.4. Документальне відображення. 

По результатах остаточної інспекції складається “Акт здавання дистанції” (див. додаток 3.4.2), в якому 

має бути зазначений клас дистанцій. З актом мають бути ознайомлені представники служби дистанцій. 

2. Оцінка якості карти при інспектуванні дистанцій  (рекомендована методика). 

Наведена методика рекомендується для оцінки якості спортивної карти при проведенні інспектування 

дистанцій змагань. 

Оцінка якості карти - комплексний, багатокомпонентний та достатньо суб„єктивний процес. Треба 

розуміти, що компоненти та кількісні показники, які використані у методиці, не можуть мати чітких 

кордонів між собою. Тому запропонована методика має використовуватись творчо. 

Якість спортивної карти характеризується чотирма основними показниками: точність, детальність, 

об‟єктивність у відборі та відображенні орієнтирів, читабельність. 

2.1. Точність спортивної карти. 

Точність характеризується погрішністю зображення на карті планового та висотного положення одного 

об‟єкту (точки) відносно іншого. 

Об‟єкти або точки, які спортсмен пов‟язує у своєму уявленні при орієнтуванні, називаються сполученими. 

Якщо ці об‟єкти видно один з другого, то вони називаються візуально сполученими. 

Якщо спортсмен рухається від одного об‟єкту до другого по азимуту, то такі об‟єкти називаються 

азимутально сполученими. 

Об‟єкти, які спортсмен при руху по дистанції не пов‟язує один з одним, називаються несполученими. 

Конкретні величини середніх погрішностей зображення точок для карт масштабу 1:15000 наведені у 

таблиці Д3.4.1. 

Таблиця Д3.4.1. 

Назва  об‟єктів Середні похибки 

 планового положення 

Середні похибки 

 висотного положення 

Візуально сполучені точки  0,3 мм в масштабі карти 0,25 висоти перетину 

Азимутально сполучені точки 0,5 мм в масштабі карти 0,5  висоти перетину 

Несполучені точки на відстані 

до 300 м од на від одної 

1,5 мм в масштабі карти 1 висота перетину для висоти до 10 

висот перетину 

Несполучені точки на відстані 

більше, ніж 300 м одна від одної 

10% відстані між точками 

 

10% від перевищення однієї точки над 

іншою при різниці у висотах більше, ніж 

10 перетинів 

Максимально допустимі похибки не повинні перевищувати середніх у два рази. 

Точність карти перевіряється шляхом польового обстеження. На 1 квадратний кілометр району має бути 

проведено не менше 10 вимірів. Кількість вимірів висотного розташування точок повинна складати до 50% 

загальної кількості вимірів. Кількість висотних вимірів залежить від характеру рельєфу. 

Під час інспектування точність карти, як правило, оцінюється при перевірці правильності установки КП 

відносно прив‟язок, з яких його потрібно брати. 
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Оцінка точності спортивної карти наведена у таблиці Д3.4.2. 

Таблиця Д3.4.2. 

Відмінно Добре Посередньо Погано 

Показники всіх вимірів 

не виходять за межі 

середніх показників 

похибки 

Не більше 10% вимірів 

виходять за межі 

середніх показників 

похибки 

Не більше 20% вимірів 

виходять за межі 

середніх показників 

похибки 

Більше 20% вимірі 

виходять за межі 

середніх показників 

похибки 

2.2. Детальність спортивної карти. 

Детальність карти оцінюється в залежності від охоплення картою об‟єктів, які є на місцевості, та 

розмірів цих об‟єктів (див. таблицю Д3.4.3.). Треба розуміти, що нанесення на карту великої кількості 

малих об‟єктів, які не мають суттєвого значення при орієнтуванні, може знизити читабельність карти. Тому 

вони можуть бути відкинуті у процесі генералізації. Детальність карти, як правило, перевіряється при 

проходженні інспектором ймовірних коридорів руху учасників. 

Розміри дані для масштабу 1:15000 

 Таблиця Д3.4.3. 

Об‟єкти; розмір Малі Середні Великі 

Дороги, просіки, канави, смуги лісу; довжина 2 мм і менше  2-7 мм більші 7 мм 

Промоїни, обриви, дамби, насипи; довжина 1 мм і менше  1-5 мм більші 5 мм 

Ставки, озера, галявини у густому лісі, скупчення 

дерев або кущів на відкритих місцях; площа  

0,5кв.мм і менше  0,5-5 кв. мм більші 5 кв. мм 

Окремі елементи рельєфу, болото, важкопрохідна 

рослинність; площа 

1 кв. мм і менше   1-7 кв. мм більші 7 кв. мм 

 Оцінку детальності спортивної карти наведено у таблиці Д3.4.4. 

 Таблиця Д3.4.4. 

Відмінно Добре Посередньо Погано 

Показані всі 

малі  об‟єкти 

Показані всі середні, 

але не показана частина 

малих об‟єктів 

Показані всі великі 

об‟єкти, але не показана 

частина середніх об‟єктів 

Не показана частина великих 

об‟єктів та об‟єктів, які більше  

наведених у підрозділі “Великі” 

 

2.3. Об‟єктивність спортивної карти. 

Об‟єктивність карти характеризується правильним відбором орієнтирів, які треба наносити на карту, та 

відповідністю орієнтирів умовним знакам, що їх відображають. На об‟єктивній карті не показують окремі 

дуже малі об‟єкти, якщо на місцевості є такі ж об‟єкти, але на карту не нанесені. 

 Об‟єктивність карти, як правило, перевіряється при проходженні інспектором ймовірних коридорів 

руху учасників. 

Оцінку об‟єктивності спортивної карти наведено у таблиці Д3.4.5. 

 Таблиця Д3.4.5. 

Відмінно Добре Посередньо Погано 

Всі орієнтири, що 

показані на карті, 

легко прочитуються 

на місцевості.  

Всі градації 

прохідності та 

шляхів відповідають 

дійсності  

Є утруднення у 

читанні 10% малих 

об‟єктів.  

10% шляхів або 

прохідності не 

відповідають 

дійсності на одну 

градацію  

Є утруднення у 

читанні 20% малих 

об‟єктів.  

20% шляхів або 

прохідності не 

відповідають 

дійсності на одну 

градацію  

На місцевості є однакові об‟єкти, з 

яких тільки частина показана на 

карті.  

Є утруднення у читанні 30% малих 

об‟єктів.  

30% шляхів або прохідності не 

відповідають дійсності на дві градації  

 

2.4. Читабельність спортивної карти. 

Читабельність спортивної карти - це комплексний показник, якій відображає якість тиражу карт та 

легенд (друк, фарби, папір, тощо), а також якість нанесення на карту дистанції змагань, якщо цей процес 

відірвано від друку карт. 

Читабельність карти, як правило, перевіряється при проходженні інспектором ймовірних коридорів руху 

учасників або під час остаточної інспекції. 

Оцінку читабельності спортивної карти наведено у таблиці Д3.4.6. 

 Таблиця Д3.4.6. 

Відмінно Добре Посередньо Погано 

Карту можна читати, 

знизивши швидкість до 

50% від максимальної  

Карту можна читати, 

знизивши швидкість до 

30% від максимальної  

Карту можна читати, 

знизивши швидкість до 

10% від максимальної  

Для читання карти треба 

зупинитися   
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3. Контроль якості планування дистанцій при їх інспектуванні (рекомендована методика) 

Наведена методика висвітлює основні компоненти, які роблять дистанції з орієнтування якісними. Вона 

прив‟язана до Національних змагань України, але основні принципи можна використовувати для 

планування дистанцій на змаганнях будь-якого рангу. 

Дистанція змагань з орієнтування має вимагати від спортсмена як уміння орієнтуватись, так і фізичної 

підготовки. Вона має відповідати рангу змагань та групі, для якої проводяться змагання. 

3.1. Місцевість. 

На місцевості мають бути відсутніми небезпечні місця, про які немає змоги попередити учасників 

(лавинна небезпечність, вертикальні печери, тощо). Найбільш придатною для орієнтування (літня 

програма) є місцевість з великою кількістю різноманітних орієнтирів (крапкові, малі площинні, рельєфні, 

тощо). Перепад висот від 5 м до 70 м на одному схилі. На місцевості мають бути орієнтири, що розсіюють 

учасників. Рекомендується, щоб район змагань мав різні ландшафтні зони, наприклад, балковий рельєф, 

дрібносопкові та заплавні ділянки. 

Для змагань в заданому напрямку (зимова програма) рекомендується місцевість з великою кількістю 

шляхових варіантів руху та великою кількістю перехресть та розгалужень. Для довгих дистанцій можна 

рекомендувати достатньо крупний рельєф з перепадом висот від 25 м до 125 м на одному схилі, а також 

відносно рівні ділянки біля горбів та на плато. Для коротких дистанцій рекомендується малопересічена 

місцевість з перепадами до 25 м на одному схилі. 

Для розміченої траси (зимова програма) рекомендується місцевість з середнім рельєфом, що дає змогу 

спортсменам реалізувати лижну підготовку. 

Одною з головних вимог до місцевості є наявність місця для центру змагань, старту та фінішу, де можна 

організувати комфортне розміщення учасників та показ змагань глядачам і засобам масової інформації. 

 3.2. Параметри дистанцій. 

Параметри дистанцій мають відповідати правилам. 

Для груп Ч\Ж10, 12 рекомендується планувати дуже прості етапи, які мають в основному шляхові 

варіанти руху або руху вздовж лінійних орієнтирів. Ці етапи дають змогу учасникам швидко рухатись по 

дистанції та гарантовано її скінчити. Таке планування створює у дитини упевненість в своїх силах та одразу 

формує швидкісну модель проходження дистанції. 

Для груп ветеранів дистанції мають бути технічно складними. На таких дистанціях не варто планувати 

етапи з дуже великими фізичними навантаженнями: круті підйоми, тяжке болото, лісні завали, тощо. 

Якщо планується використання однієї дистанції для кількох груп, то її параметри мають відповідати 

найслабкішій групі. 

3.3. Якість планування. 

Планування дистанції - творчий процес, який потребує дуже багато часу. Різноманітність місцевості, на 

якій проводять змагання з орієнтування, не дає змоги дати конкретні рекомендації на всі випадки життя. 

Але є загальні перевірені часом прийоми, які роблять дистанцію якісною. 

3.3.1. Старт і фініш. 

Місце треба вибрати так, щоб були: 

 умови для комфортного розміщення учасників та суддів; 

 умови для комфортного розміщення глядачів та роботи засобів масової інформації; 

 гарний під‟їзд і наявність можливостей для автостоянки; 

 електрозабезпечення. 

Як правило, це мають бути достатньо великі галявини. 

3.3.2. Етапи дистанції. 

Дистанція буде цікавою, якщо вона буде мати етапи: 

 з різною довжиною, які, крім того, мають зміну напрямків; 

 які потребують вибору шляху. На кожному довгому етапі бажано мати кілька варіантів руху; 

 які потребують використання різних елементів техніки: читання карти, рух по напрямку, 

азимутальний рух, рух по ситуації, по рельєфу, тощо; 

 які проходять у різних ландшафтних зонах; 

 які спортсмен має проходити на різній швидкості, наприклад, перехід з простої для орієнтування 

місцевості на складну; 

 які проходять через орієнтири, що розсіюють. Це дає змогу організувати самостійну працю 

учасників на дистанції. 

Дистанція має бути спланована так, щоб ймовірний шлях руху не проходив: 

 через стартові або фінішні коридори; 

 за межами карти; 

 через ділянки карти, які були задіяні на попередніх етапах. 
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3.3.3. Контрольні пункти (КП). 

 КП мають стояти на різноманітних (рельєф, ситуація, тощо) точкових орієнтирах, які добре 

читаються на місцевості; 

 точкові орієнтири, на яких стоять КП, мають бути правильно розташовані відносно прив‟язок, з яких 

КП буде братись; 

 як правило, спортсмен має знайти орієнтир, на якому стоїть КП, а потім, використовуючи легенду, 

побачити знак КП. Знак КП ні в якому випадку не має бути захованим; 

 усі КП мають бути перевірені на відсутність зустрічного бігу; 

 на дистанціях для груп Ч\Ж 10, 12 та новачків за КП бажано мати “гальмуючі” орієнтири. На 

дистанціях для елітних груп “гальмуючих” орієнтирів за КП бажано не мати; 

 на дистанції бажано встановлювати відео-КП; 

 зі старту або пункту видачі карт має бути не видно напрямок руху на перший КП; 

 в змаганнях бігом КП на місцевості треба розміщати на відстані не ближче 60 м один від одного, 

якщо вони знаходяться на однотипних об‟єктах, і на відстані не ближче 30 м один від одного, якщо 

вони знаходяться на об‟єктах суттєво різного типу, а в змаганнях на лижах – відповідно не ближче 

100 м і 50 м. Це зменшує вірогідність помилки учасника, який може взяти не свій КП; 

 не бажано встановлювати КП ближче, ніж за 150 м від обрізу карти, якщо карта не обмежена чітким 

орієнтиром. Це особливо важливо для проведення змагань для груп Ч\Ж 10, 12 та новачків. 

Додаток 3.5. 

РАПОРТ ПРО ПОПЕРЕДНЄ ІНСПЕКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙ ТА КАРТ 

_____________________________________________________________ 

( н а з в а  з м а г а н ь )  

1. Терміни проведення інспектування ________________________________________________________ 

2. Придатність району та карти для проведення змагань _________________________________________ 

3. Придатність місць старту, фінішу _________________________________________________________ 

4. Якість карти: 

4.1. В районах КП ________________________________________________________________________ 

4.2. На шляхах руху _______________________________________________________________________ 

5. Зауваження щодо планування дистанції ____________________________________________________ 

6. Можливі небезпечні місця _______________________________________________________________ 

7. Необхідні виправлення та доробки карти змагань ____________________________________________ 

8. Необхідні виправлення та доробки дистанцій  _______________________________________________ 

Інспектор ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Дата складання “ ______”  _____________ р.  
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Додаток 3.6. 

АКТ ЗДАВАННЯ ДИСТАНЦІЙ  

__________________________________________________________________________ 

(назва змагань) 

Вікова (кваліфікаційна) група _______  

1. Характеристика дистанції та спорткарти (заповнюється начальником дистанції) 

1.1. Терміни проведення змагання "____"________________ р. 

1.2. Вид змагань_________________________________________________________________________ 

1.3. Автори спорткарти ___________________________________________________________________ 
                                                                                     (прізвище, ініціали, кваліфікація суддів) 

1.4. Дистанцію планували і ставили _________________________________________________________ 
                                                                                                         (прізвище, ініціали, кваліфікація суддів) 

1.5. Довжина дистанції _________ км, кількість КП ____, загальний набір висоти _______ м. 

1.6. Масштаб спорткарти _____________ , перетин рельєфу _________________ 

1.7. Рік складання спорткарти _______ .  1.8. Спосіб видання спорткарти _________________________ 

1.9. Коли і для яких змагань (тренувань) раніше використовувалась місцевість _____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Начальник дистанції _____________________________________________________________________ 
                                                                    (підпис, дата, прізвище, ініціали, кваліфікація) 

2. Роботу начальників дистанції прийнято 

2.1. Стартовий інтервал ______________ хв., контрольний час _________________________ 

Головний суддя_________________________________________________________________________ 
                                                                (підпис, дата, прізвище, ініціали, кваліфікація) 

3. Якість дистанції та спорткарти (заповнюється інспектором) 

3.1. Відповідність спорткарти місцевості в районах КП ________________________________________,  

на шляхах руху _________________________________________________________________________ 

3.2. Якість тиражу спорткарт ______________________________________________________________ 

3.3. В якій мірі враховано зауваження інспекції _______________________________________________ 

3.4. Дистанції може бути присвоєний клас ___________________________________________________ 

Інспектор ______________________ _________________________ 
 (підпис, дата) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

4. Висновок (заповнюється після проведення змагань) 

4.1. Дистанція відповідає класу ___________________ 

Інспектор ______________________ _________________________ 
 (підпис, дата) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 4.2. Ранг змагань _______________ балів. 

Головний секретар ______________________ _________________________ 
 (підпис, дата) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

4.3. На цій дистанції можливе присвоєння звання майстер спорту України, розряду КМС (зайве викреслити) 

і нижче. 

Головний суддя ______________________ _________________________ 
 (підпис, дата) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Додаток 4. 

Рекомендації щодо складу та кількості суддівських бригад 

1. Кількість та склад служб, терміни їх формування, кількість суддів визначаються масштабом, 

програмою та особливостями змагань, а також кількістю учасників. 

2. В таблиці Д4.1 (наступна сторінка) наведено рекомендації щодо складу і кількості суддів в бригадах 

для змагань різного рівня (орієнтовна кількість учасників – 100 – 200). 

3. Організатор та члени ГСК комплектують суддівську колегію з урахуванням: 

 необхідності виконувати вимоги Правил та положення; 

 досвіду та кваліфікації наявних суддів, можливості використання суддів на різних посадах; 

 завдань по якості та оперативності проведення змагань, поставлених Організацією; 

 кількості учасників; 

 фінансових та технічних можливостей. 
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Таблиця Д4.1 

Рекомендації щодо складу та кількості суддівських бригад 

СУДІВСЬКА КОЛЕГІЯ КАТЕГОРІЯ ЗМАГАНЬ 

 А Б В Г 

Головний суддя  1 1 1 1 

Заступники головного судді  4-7 3-6 3-4 1-2 

Заст. головного судді з виду змагань По кількості видів По кількості видів   

Головний секретар  1 1 1 1 

Головний секретар з виду змагань  По кількості видів По кількості видів   
     

Секретаріат  

Заступники головного секретаря  4-7 3-6 3-4 0-2 

Секретарі  до 16 до 12 до 8 0-2 
     

Служба дистанцій      

Начальник дистанції (на дистанцію) 1 1 1 1 

Пом. нач. дистанції (на дистанцію) 1 1 1 0-1 

Контролери контрольних пунктів  По числу КП - по необхідності 

Для змагань з лижного орієнтування (додатково):  

Робітник для підготовки траси  3-5 3-4 1-2 1 

Робітник-водій снігоходу (на дист.) 2-3 2-3 1-2 1 
     

Бригада суддів на старті  (на кожне місце старту в день)  

Старший суддя старту  1 1 1 1 

Суддя-стартер  1 1 1 0-1 

Помічник стартера  1 1 0-1 0-1 

Секретар старту  2 2 1-2 1 

Судді старту та пункту видачі карт 2-5 2-5 1-3 0-2 
     

Бригада суддів на фініші   (на кожне місце фінішу в день)  

Старший суддя фінішу  1 1 1 1 

Суддя-оператор ЕОМ  2 2 0-2 0-1 

Суддя-хронометрист  2 2 1 1 

Суддя-інформатор  1 1 1 0-1 

Суддя-регістратор номерів  2 2 1 1 

Секретар  2 2 1-2 1 

Суддя  2-5 2-5 1-2 0-1 
     

Бригада суддів на пункті оцінки (на кожний пункт оцінки в день)  

Бригада суддів на тайм-КП (ТР-О) (на кожний тайм-КП в день)  

Старший суддя  1 1 1 1 

Секретар  1 1 1 1 

Суддя  2-5 2-5 1-2 1 
     

Бригада суддів інформації  

Старший суддя  1 1 1 1 

Суддя – коментатор  2 2 1 0-1 

Суддя  2-5 2-5 2 1-2 
     

Суддівсько - допоміжний персонал  

Комендант  1 1 1 1 

Робітник (служба коменданта)  3-5 3-5 2-3 0-2 

Радист  Згідно числу радіофікованих пунктів 

Медпрацівник  2 2 1 1 

Оператор обчислювальної та 

розмножувальної техніки  

1-2 судді на одну одиницю техніки 

Водій  1 водій на одиницю автотранспорту 

Художник - оформлювач  1-2 1 0-1 0-1 
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Додаток 4 

Коди областей (територій) 

№  п\п Назва регіону Код 

1 Вінницька область 1 

2 Волинська область 2 

3 Луганська область 3 

4 Дніпропетровська область 4 

5 Донецька область 5 

6 Житомирська область 6 

7 Закарпатська область 7 

8 Запорізька область 8 

9 Івано-Франківська область 9 

10 Київська область 10 

11 Кіровоградська область 11 

12 Автономна Республіка Крим 12 

13 Львівська область 13 

14 Миколаївська область 14 

15 Одеська область 15 

16 Полтавська область 16 

17 Рівненська область 17 

18 Сумська область 18 

19 Тернопільська область 19 

20 Харківська область 20 

21 Херсонська область 21 

22 Хмельницька область 22 

23 Черкаська область  23 

24 Чернігівська область 24 

25 Чернівецька область 25 

26 м. Київ 26 

27 м. Севастополь 27 
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Додаток 6 

ВІДМІТКА НА КП 

Додаток 6.1 

Затверджені системи відмітки 

Вимоги викладено в додатку №4 до “Правил змагань IOF з орієнтування бігом”, що набирають чинності 

з 2004 р.  

Основними вимогами цього документу необхідно керуватися при організації змагань і плануванні 

дистанцій на змаганнях, що проходять в Україні. 

 

Прийняті тільки такі системи відмітки на КП:  

 традиційна система з компостерами і контрольними картками;  

 електронна система Emіt для відмітки і хронометражу; 

 система SрortІdent.  

Використання будь-якої іншої системи відмітки потребує попереднього затвердження Комітетом 

стандартів ІOF. 

При використанні традиційною системи відмітки контрольна картка має задовольняти таким вимогам:  

 вона має бути зробленою із захищеного матеріалу і мати розмір не більше, ніж 10х21 см;  

 кожна клітинка для відмітки мусить мати довжину сторони не менше 18 мм; 

 три клітинки мають бути чітко помічені як резервні. 

Учасникам дозволяється підготувати контрольну картку, а саме: робити написи на ній, підсилювати або 

класти у пакет, але не дозволяється відрізати будь-які частини картки  

При використанні системи Emіt етикетка, яка вкладається в електронну контрольну картку для 

дублювання відмітки, має відповідати певним вимогам міцності, аби витримати умови змагань (включаючи 

попадання у воду). Учасники самі несуть відповідальність за відмітку на етикетці, щоби її можна було 

використати у випадку відсутності електронної відмітки.  

При використанні системи SрortІdent, дублюючий пристрій для відмітки має знаходитися на кожному 

КП – як другий електронний блок, так і звичайний компостер. Учасники мають самі пересвідчитися, що 

відмітка відбулася, і не виймати картку до отримання сигналу, що підтверджує відмітку. Якщо, і тільки 

якщо, відповідний сигнал не отримано, учасник має використати запасний блок.  

Контрольна картка, електронна або інша, має чітка показати, що учасник відвідав усі КП. Учасник, в 

якого відсутня відмітка хоча б одного КП або не можна її ідентифікувати, не може отримати місця до того, 

як не буде чітко визначено, що відмітка відсутня не за вини учасника і що учасник відвідав КП. У таких 

виключних обставинах можуть бути використані інші свідоцтва, аби підтвердити, що учасник відвідав КП, 

наприклад, твердження судді КП (протоколи КП), кінокамера, інформація з електронного пристрою на КП 

тощо. У всіх інших випадках такі докази неприйнятні.  

При використанні системи SрortІdent це означає: 

 якщо один блок не працює, учасник має використати резервний; він буде дискваліфікований, якщо 

не одержить відмітки; 

 якщо учасник відмічається дуже швидко і не отримує (не дочікується) контрольного сигналу, його 

картка не буде містити відмітку, і учасник буде дискваліфікований, навіть якщо блок відмітки КП 

містить номер картки учасника.  

При використанні систем з видимими відбитками компостерів щонайменше частина відбитку має 

знаходитись у відповідній даному КП клітині або у вільній резервній клітині. Допускається одна помилка, а 

саме: відмітка поза полем відповідної клітини або пропуск однієї клітини при умові, що всі відбитки чітко 

ідентифікуються. Учасник, який намагається отримати перевагу за рахунок недбалої відмітки, може бути 

дискваліфікований. 
 

Примітка. Використання в Україні інших засобів електронної відмітки потребує погодження з 

Президією ФСО України для змагань категорій А, Б або з регіональним органом ФСО України для інших 

змагань. 
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Додаток 6.2 

Контрольна картка змагань у заданому напрямку, за вибором 

1.Розмір кожної клітинки для відмітки має бути не менше 18 х 18 мм.  

2.Три клітинки мають бути чітко помічені як резервні.  

3. Дозволяється вживати картки з одним, двома, трьома рядками КП (зразки 1, 2, 3). 

4. Дозволяється помічати як резервні 1 – 2 клітинки, якщо контрольна картка містить один або два рядки 

КП відповідно. 

 

Зразок 1. 
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Зразок 2. 
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Зразок 3. 
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Додаток 6.3 

Контрольна картка змагань з Тр-О  

1. Розмір кожної клітинки для відмітки має бути не менше 13 х 13 мм.  

2. Кількість КП і варіантів КП може бути різною. 

3. Частина, на якій автоматично дублюється відмітка на КП, яку робить учасник на змаганнях категорій 

А, Б з дистанціями класів Е, А, може бути виготовлена, наприклад, шляхом складання двох карток одну під 

одною або вживанням картки згідно зразку 2 (згинання по лінії між клітинками з поміткою Z). 
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Зразок 1. 
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Додаток 7 

Системи призначення штрафу в змаганнях на розміченій дистанції. 

1. В Положенні має бути зазначено, яким чином визначається штраф учаснику за помилку при нанесенні 

КП на карту: призначенням штрафного часу або призначенням штрафних кіл. 

Крім того, має бути наведена одна з рекомендованих систем призначення штрафу. 

Дозволяється використовувати інші системи, які повинні бути докладно описані в Положенні або інформації. 

1.1.  Системи призначення штрафного часу, 

1.1.1. Система “В” (“вірно – невірно”) 

За помилку у нанесенні кожного КП більше, ніж на 2 мм, учасник одержує штрафний час, який не 

залежить від розміру помилки (ціна штрафу). 

Рекомендується обирати ціну штрафу таким чином, щоб максимальний штраф на дистанції складав 50 – 

100 % від ОЧП. 

В залежності від рангу змагань, кваліфікації учасників, довжини дистанції, кількості КП, тощо, 

рекомендується призначати ціну штрафу з ряду: 2, 3, 5, 10 хв.  

1.1.2. Система “Д” (дискретний штраф). 

За помилку у нанесенні кожного КП до 2 мм включно штраф не призначається. 

Штраф призначається за помилку у нанесенні кожного КП: 

 більше 2 мм до 6 мм включно – 1 хв.; 

 більше 6 мм до 12 мм включно – 3 хв.; 

 більше 12 мм  – 5 хв. 

1.1.3. Система “Б” (безперервний штраф). 

За помилку у нанесенні кожного КП до 2 мм включно штраф не призначається. 

За помилку у нанесенні кожного КП більше 2 мм призначається штрафний час в розмірі 1хв. за кожні 

повні або неповні 2 мм.  

Рекомендується призначати максимальний штрафний час на одному КП з ряду 5, 10, 15, 20 хв., або не 

обмежувати штрафного часу взагалі. 

1.1.4. Ціна штрафу або максимальний штраф призначається також за такі помилки: 

 за кожні зайві відмітку компостером або олівцем або прокол КП в робочому полі карти з її лицьової 

сторони; 

 за відхилення центру хреста від проколу більше, ніж на 3 мм; 

 якщо є відмітка КП олівцем, але відсутній прокол. 

1.1.5. Якщо на відстані 3 мм і менше від центру хреста є декілька проколів, вимірювання роблять від 

найдальшого від дійсного місцезнаходження КП проколу. 

1.1.6. Відмітки будь-яким олівцем, що відрізняються від хреста, не вважаються відміткою КП. 

1.1.7. Максимальний штрафний час на дистанції, якщо обмежений максимальний штрафний час на 

одному КП, не повинен перевищувати ціни штрафу (максимального штрафного часу на одному КП), 

помноженої на загальну кількість КП на дистанції. 

1.2. Системи призначення штрафних кіл (рекомендуються для підвищення видовищності змагань, 

наприклад, в спринті, естафеті і інших видах). 

1.2.1. Система “В” (“вірно – невірно”) 

За помилку у нанесенні кожного КП більше, ніж на 2 мм, учасник одержує одне штрафне коло. 

1.2.2. Система “Д” (дискретний штраф). 

1.2.2.1. Д-2-6. 

За помилку у нанесенні кожного КП до 2 мм включно штраф не призначається. 

За помилку у нанесенні кожного КП призначається: 

 більше 2 мм до 6 мм включно – 1 штрафне коло; 

 більше 6 мм – 2 штрафних кола. 

1.2.2.2. Д-4-8. 

За помилку у нанесенні кожного КП до 4 мм включно штраф не призначається. 

За помилку у нанесенні кожного КП призначається: 

 більше 4 мм до 8 мм включно – 1 штрафне коло; 

 більше 8 мм – 2 штрафних кола. 
1.2.2.3. Д-5-10. 
За помилку у нанесенні кожного КП до 5 мм включно штраф не призначається. 
За помилку у нанесенні кожного КП призначається: 

 більше 5 мм до 10 мм включно – 1 штрафне коло; 

 більше 10 мм – 2 штрафних кола. 
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1.2.3. Рекомендується наносити на зворотній стороні карти концентричні кола відповідного радіусу з 

центрами у точках дійсного місцезнаходження КП і заклеювати зворотну сторону карти непрозорим 

матеріалом. Концентричні кола, що відносяться до різних КП, не повинні пересікатися. Порушувати цілість 

матеріалу, яким заклеєна карта, учаснику заборонено. 

1.2.4. Попадання центру проколу у коло вважається попаданням до обмеженого нею круга. 

1.2.5. Якщо на відстані до максимального радіусу (6, 8, 10 мм) від вірного місцезнаходження КП є 

декілька проколів, але їх загальна кількість дорівнює кількості КП, позначкою відповідного КП має 

вважатися найближчий до нього прокол. 

1.2.6. За кожний зайвий прокол, або якщо проколів бракує, призначається 2 штрафних кола. 

1.2.7. Довжину штрафного кола рекомендується вибирати таким чином, щоб учасник, який одержить 

максимальний штраф на всій дистанції, проходив додатково 50 – 100 % довжини всієї дистанції. 

1.2.8. Для виправлення суддівських помилок при призначенні штрафних кіл може бути встановлено 

еквівалент штрафного кола по часу з ряду: 40 сек., 1 хв., 1 хв. 30 сек., 2 хв., 2 хв. 30 сек., 3 хв.  Еквівалент 

встановлюється головним суддею, виходячи з вимог п. 1.2.7 та ОЧП. 

1.2.9. Максимальна кількість штрафних кіл не повинна перевищувати подвоєної кількості КП на тій 

частині дистанції, яка оцінюється на даному ПО. 

Додаток 8 

Рекомендації щодо визначення результатів змагань 

В особисто - командних та командних змаганнях Організація передбачає визначення командного і/або 

загальнокомандного заліку. У цьому разі Положення або інформація мають містити конкретні та докладні 

відомості про спосіб визначення місць, які мають посідати команди (склад команди; кількість залікових 

учасників; порядок використання результатів учасників для визначення командного (загальнокомандного) 

заліку; система нарахування очок у різних групах та видах програми; система визначення штрафних 

санкцій до команд з неповним заліком та порядок визначення місць у цьому разі; визначення місць при 

рівності основних показників тощо).  

Рекомендації щодо визначення результатів наведено нижче.  

Організація, може застосовувати наведені нижче таблиці, або, на відміну від запропонованих, інші 

очкові системи в залежності від особливостей і мети змагань, про що має бути докладно зазначено в 

Положенні. 

1. Командні змагання. 

1.1. Місце команди у командних змаганнях, як правило, визначається по кращій сумі очок, яку набрали 

учасники команди в змаганнях у конкретному виді програми, у конкретній групі. Очки нараховуються 

згідно таблицям 8.1, 8.2, 8.3. 

У залік команді йдуть не більше, як “n” кращих результатів. Величина “n” визначається Положенням 

про змагання. 

Таблиця 8.1 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 30 … 40 Сума очок 

Очки 45 42 40 38 36 35 34 33  11  1 831 

Таблиця 8.2 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20 … 30 Сума очок 

Очки 35 32 30 28 26 25 24 23  11  1 476 

Таблиця 8.3 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 … 10 … 20 Сума очок 

Очки 25 22 20 18 16 15 14 13  11  1 221 

 
1.2. Усі учасники команди, які посіли місця не нижче останнього, яке дає залік, але не ввійшли до 

залікової “n”-ки, можуть давати команді по 1 очку, якщо це визначено Положенням. 

1.3. У разі однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага надається команді, яка має більше 

послідовно І, ІІ і далі особистих місць. 

1.4. В особисто-командних змаганнях згідно з результатами, показаними на одній дистанції, 

визначаються переможці окремо у особистих та командних змаганнях. 
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2. Залік для естафетних команд. 

2.1. Залікові очки для естафетних команд нараховуються по таблицях 8.4, 8.5, 8.6. 

Таблиця 8.4 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Сума очок 

Очки 126 111 99 90 81 72 63 54 45 36 27 18 9 831 

Таблиця 8.5 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сума очок 

Очки 96 81 69 60 51 42 33 24 15 6 477 

Таблиця 8.6 

Місце 1 2 3 4 5 6 7 Сума очок 

Очки 66 51 39 30 21 12 3 222 

2.2.Таблиці 8.4, 8.5, 8.6 розраховані на триетапні естафети. В разі іншої кількості етапів, наприклад, “m”, 

таблиці доцільно формувати таким чином, щоб загальна кількість очок, яка розподіляється у естафетних 

змаганнях, була близькою до загальної кількості очок, яка розподіляється у особистих змаганнях.  

2.3. При необхідності, Організація може установити порядок визначення результатів та місць командам 

з неповним складом або командам, що не закінчили естафету. Це має бути обов‟язково зазначено в 

Положенні або інформації. 

В цьому разі, команди, які пройшли більшу кількість етапів, займають місця перед командами, які 

пройшли меншу їх кількість. Якщо учасник команди знятий на “n” - му етапі, то результати проходження 

етапів “n+1”, “n+2” команді в залік не йдуть. 

2.4. Для команд, які пройшли 3 етапи естафети, очки за естафетні змагання нараховуються згідно з 

таблицями 8.4, 8.5, 8.6. Для команд, які пройшли тільки 2 або 1 етапи естафети, кількість очок, що 

відповідає місцю, яке посіла команда, зменшується відповідно на 1/3 або на 2/3. 

2.5. У випадку вільного комплектування естафетних команд спортсменами з різних організацій 

(території, клуби, тощо), що має бути визначено в Положенні або інформації, очки нараховуються кожному 

члену естафетної команди окремо. Кількість очок за один етап становить 1\3 очок, яку отримує вся 

естафетна команда . 

2.6. У випадку однакової кількості очок у двох і більше команд, перевага надається команді, яка має 

більше послідовно І, ІІ і далі місць. 

3. Загальнокомандний залік 

3.1. Місце команди у загальнокомандному заліку, як правило, визначається по кращій сумі очок, яку 

набрали учасники команди у всіх видах програми в усіх групах. Очки нараховуються згідно таблиць 1 – 6  

підрозділів 1, 2. У залік команді йдуть не більше, як “n” особистих кращих результатів та не більше, як “N” 

кращих результатів, показаних естафетними командами колективу, який приймає участь у змаганнях. 

Величини “n” та “N” визначаються положенням про змагання. 

3.2. Організація може застосувати різні таблиці для різних видів змагань або груп учасників в залежності 

від особливостей  і мети змагань.  

Може бути виділена пріоритетна група або групи (наприклад, Ч21Е, Ж21Е), для яких залік ведеться 

згідно з таблицями 8.1, 8.4, а для інших груп – згідно з таблицями 8.2, 8.5 або 8.3, 8.6. 

3.3. У випадку однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка має 

більше послідовно І, ІІ і далі особистих місць у групі або групах, які визначено Положенням. 

4. Залік в багатоборстві  (багатоетапних змаганнях). 

4.1. Результат учасника в багатоборстві  (багатоетапних змаганнях) може визначатися по очковій 

системі, або за сумою часу проходження всіх дистанцій змагань, або по мінімальній сумі місць, які посів 

учасник. Порядок визначення результатів має бути наведено в Положенні. 

4.2. Очкова система. 

4.2.1. Результат визначається по сумі очок, яку набрав спортсмен  на всіх дистанціях багатоборства 

згідно з таблицями 8.1 – 8.3 або іншими за вибором Організації. 

4.2.2. Якщо кілька спортсменів набрали однакову кількість очок, місця учасників визначаються згідно з 

Положенням або з п. 4.19.1.1 Правил. Положенням може бути встановлено, наприклад, що перевага 

надається спортсмену, який має меншу суму часу при проходженні всіх дистанцій багатоборства, або 

більше послідовно І, ІІ і далі місць, або посів вище місце у визначеному виді змагань, або інше. 

4.3. Система з сумою часу. 

4.3.1. Якщо результати визначаються сумою часу, перевага надається спортсмену, який має меншу суму 

часу при проходженні всіх дистанцій багатоборства.  

4.3.2. Якщо кілька спортсменів мають однакову суму часу, місця учасників визначаються згідно з 

Положенням або з п. 4.19.1.1 Правил. Положенням може бути встановлено, наприклад, що перевага 

надається спортсмену, який має більше послідовно І, ІІ і далі місць, або посів вище місце у визначеному 

виді змагань, або інше. 
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4.3.3. Учасникам, які були дискваліфіковані або не стартували в одному або декількох видах 

багатоборства, місця або не визначаються, або місця для них визначаються Положенням.  

Приклади: 

 послідовно визначаються місця учасників, дискваліфікованих в одному, двох і т.д. видах програми, 

по сумі їх часу незалежно від дистанцій, які вони подолали,  

 учасникам, які не подолали дистанцію, формально встановлюється результат, що дорівнює 

контрольному часу на цій дистанції плюс штрафний час (наприклад, 1год.), після чого місця всіх 

учасників визначаються згідно з п. 4.3.1, 4.3.2.  

4.4. Система з мінімальною сумою місць. 

4.4.1. Результат визначається мінімальною сумою місць, які посів спортсмен на всіх дистанціях 

багатоборства. 

4.4.2. Якщо кілька спортсменів набрали однакову кількість очок, місця учасників визначаються згідно з 

Положенням або з п. 4.19.1.1 Правил. Положенням може бути встановлено, наприклад, що перевага 

надається спортсмену, який має більше послідовно І, ІІ і далі місць, або посів вище місце у визначеному 

виді змагань, або інше. 

4.4.3. Учасникам, які були дискваліфіковані або не стартували в одному або декількох видах 

багатоборства, місця або не визначаються, або місця для них визначаються Положенням.  

Приклади: 

 послідовно визначаються місця учасників, дискваліфікованих в одному, двох і т.д. видах програми, 

по мінімальній сумі їх місць незалежно від дистанцій, які вони подолали, з урахуванням п. 4.4.2; 

 учасникам, які не подолали дистанцію, формально присвоюється, наприклад, останнє місце, або 

місце, що дорівнює кількості учасників, після чого місця всіх учасників визначаються згідно з 

п. 4.4.1, 4.4.2. 

4.5. Дозволяється застосовувати інші системи заліку. Наприклад: командний залік “за сумою часу” – 

сума результатів залікових учасників, які змагались на одній дистанції. В такому випадку система заліку 

має бути детально визначена Положенням відповідно вимогам першого абзацу цього додатку. 

 



 81 

Додаток 9. 

Документація змагань 

Рекомендації щодо документації змагань 

1. В цьому додатку наведено типові варіанти форм протоколів результатів змагань, розроблені згідно з 

вимогами Правил. 

2. Організація може визначити додаткові вимоги, яких треба дотримуватись. Наприклад, до протоколів 

результатів змагань категорії “Б” мають бути додатково внесені дата народження, територія, відомство, 

клуб, а також прізвище тренера. В протоколах змагань серед військовослужбовців, як правило, наводять 

військові звання.  

3. Дозволяється по узгодженню з Організацією спрощувати протоколи (наприклад, виключити графу 

“№ п\п” і в першій колонці навести місце, яке посів учасник, не включати дату народження тощо). 

Додаток 9.1 

Заявки на участь у змаганнях 

Додаток 9.1.1 

ПОПЕРЕДНЯ  ЗАЯВКА 

на участь у _________________________________________________________________________ 

(назва змагань) 

від ________________________________________________________________________________ 

(назва команди, клубу, території, ФСТ тощо) 

(прізвище спортсмена, якщо він заявляється на змагання особисто) 

 

(контактні реквізити: прізвище, ім‟я, адреса, тел./факс, електронна адреса) 
 

№ п\п Вид програми Вікова група Кількість учасників Кількість естафетних команд 

     
 

Представник команди ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Додаток 9.1.2 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У НАЦІОНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (КАТЕГОРІЯ Б) 

1. Форми заявки, наведені в додатках 9.1.2.1 і 9.1.2.2, є обов„язковими для Національних змагань 

(категорія Б), які проводить ФСО України. 

2. Підпис керівника та всі підписи лікаря завіряються печаткою. 

3. У попередній іменній заявці може не бути відміток лікаря та печаток. 

4. Якщо організація, яку представляє команда (наприклад, клуб), не має печатки, то досить підпису 

керівника. 

Якщо спортсмен приймає участь у всіх видах програми згідно Положення, то колонка “7” не 

заповнюється або ставиться абревіатура: “УВП” (усі види програми). 

Якщо спортсмен приймає участь не в усіх видах програми, то у колонці “7” треба поставити 

абревіатури, які відповідають видам програми, в яких він має виступати: суперспринт – СС, спринт – С, 

середня дистанція – Срд, довга дистанція – Д, марафонська дистанція – Мар, естафета – Е. 

Якщо на одних змаганнях проводяться естафети на дистанціях різної довжини, то вид програми і вид 

дистанцій розділяються комою. Наприклад: “Е,С” – естафета на середній дистанції. 

5. Колонка “8”.  

Якщо заявка подана від клубу, то приводиться належність спортсмена до фізкультурно-спортивного 

товариства. Абревіатури приведені нижче. 

ЦСК “Гарт” – “Г”, Збройні сили України – “З”, ФСТ “Динамо” – “Д”, СТП “Україна” – “У”, ФСТ 

“Колос” – “К”, СТ “Спартак” – “С”, “Інваспорт” – “І”, “Локомотив” – “Л”. 

Якщо спортсмен дає паралельний залік кільком організаціям, то ФСТ, до якого належить спортсмен, 

ставиться першим, а ФСТ, яке отримує паралельний залік, ставиться другим. Наприклад: “З, Г” (спортсмен 

виступає за Збройні Сили України і дає паралельний залік ЦСК “Гарт”). 

Якщо ФСТ не входить до наведеного вище переліку, то абревіатура, яка скорочено вказує назву ФСТ у 

заявці, має бути розшифрована в кінці заявки.  

Якщо заявка подана від фізкультурно-спортивного товариства, то приводиться назва клубу. 

6. Колонка "10". Вказуються прізвище та ініціали особистого тренера. 

7. Для змагань категорії В та Г можуть використовуватись спрощені форми заявки, наприклад, форма, 

наведена в додатку 9.1.3. 
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Додаток 9.1.2.1 

(ПОПЕРЕДНЯ) ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у _____________________________________ Місце проведення   ________________________ 

(назва змагань) 

команди _______________________________________Дата проведення  _________________________ 

(назва ФСТ, СК) 

 

(контактні реквізити: прізвище, ім‟я, адреса, тел./факс, електронна адреса) 

 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я, по 

батькові учасника 

День, 

місяць, 

рік 

наро-

дження 

Звання, 

розряд 

Регіон 

(область, АР 

Крим, м.м. 

Київ, 

Севастополь) 

Назва 

ДЮСШ, 

СДЮШОР,Ш

ВСМ, УФК, 

УОР, ліцею 

Вид 

(номер) 

про-

грами 

СК 

(ФСТ) 

Вікова 

група 
Тренери 

Підпис 

лікаря 

та 

печатка 

ЛФД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Підпис керівника ______________________ _________________________ 

  (прізвище, ініціали) 

Підпис представника команди ______________________ _________________________ 

  (прізвище, ініціали) 

 

Додаток 9.1.2.2 

(ПОПЕРЕДНЯ) ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у _____________________________________ Місце проведення __________________________ 

(назва змагань) 

команди ___________________________________________ Дата проведення  _______________________ 

Регіон (область, АР Крим, м.м. Київ, Севастополь) 

 

(контактні реквізити: прізвище, ім‟я, адреса, тел./факс, електронна адреса) 

 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я, 

по батькові 

учасника 

День, 

місяць, 

рік 

наро-

дження 

Звання, 

розряд 
СК (ФСТ) 

Назва 

ДЮСШ, 

СДЮШОР,

ШВСМ, 

УФК, УОР, 

ліцею 

Вид 

(номер) 

про-

грами 

Вікова 

група 

Тре-

нери 

Підпис 

лікаря та 

печатка 

ЛФД 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

 

Підпис керівника ______________________ _________________________ 

  (прізвище, ініціали) 

Підпис представника команди ______________________ _________________________ 

  (прізвище, ініціали) 
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Додаток 9.1.3 

(ПОПЕРЕДНЯ) ЗАЯВКА 

на участь у _________________________________________________________________________ 

(назва змагань) 

від ________________________________________________________________________________ 

(назва команди, клубу, території, ФСТ тощо) 

(прізвище спортсмена, якщо він заявляється на змагання особисто) 

 

(контактні реквізити: прізвище, ім‟я, адреса, тел./факс, електронна адреса) 

 

№ п\п Вікова група Прізвище, ім„я  

учасника 

Рік 

народження 

Кваліфікація Підпис лікаря 

      

 

Допущено до змагань 
______________________ осіб 

   

Лікар ______________________ _________________________ 

 (підпис, дата) (прізвище, ініціали) 

Представник команди ______________________ _________________________ 

 (підпис, дата) (прізвище, ініціали) 

Тренери ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

__________________________ ______________________ _________________________ 

(посада керівника організації, (підпис, дата) (прізвище, ініціали) 

яку представляє команда)   

Печатка 

Додаток 9.1.4 

В суддівську колегію __________________ 

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА 

від _______________________________________________________________ Вікова група ______ 

(назва команди, клубу, території, ФСТ тощо)  
 

№ п\п Прізвище, ім„я учасника Кваліфікація 

   
 

Представник команди ______________________ _________________________ 

 (підпис, дата) (прізвище, ініціали) 

Додаток 9.1.5 

В суддівську колегію __________________ 

          (назва змагань) 

ПЕРЕЗАЯВКА 

від _______________________________________________________________________________________ 

(назва команди, клубу, території, ФСТ тощо) 

Прошу допустити до участі у змаганнях _________________________________________________________ 
           (дата проведення, вид програми, група) 

№ п/п  Прізвище, ім„я учасника Замість (прізвище, ім„я учасника) 

1.   

2.   

3.   
 

Представник команди ______________________ _________________________ 

 (підпис, дата) (прізвище, ініціали) 
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Додаток 9.2 

ПРОТОКОЛИ СТАРТУ 

1. В додатках наведено рекомендовані форми протоколів для однієї групи (додаток 7.1), для 

багатоетапних змагань – багатоборство (додаток 7.2), для кількох груп (додаток 7.3). 

2. Дозволяється застосовувати інші та спрощені форми, якщо це влаштовує як суддів, так і учасників. 

3. Протоколи старту є робочими матеріалами змагань і, як правило, до офіційної документації та звіту не 

входять. 

4. Форми 9.2.1, 9.2.2 зручні для інформації, форми 9.2.3, 9.2.4 зручні для роботи на старті. 

 

Додаток 9.2.1 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ СТАРТУ 

Суддівський час 00:00.00  

відповідає _____ год. ____ хв. місцевого часу 

 

“ ____” __________________ 20 ___ р. 

 Вікова група ________ 
 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я учасника Команда Розряд 

учасника 

Номер 

учасника 

Час 

 старту 

Примітки 

       
 
Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Всього стартувало 
______________________ учасників 

 
  

Старший суддя старту ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 

Додаток 9.2.2 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ СТАРТУ 

 Вікова група ________ 

 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я  

учасника 

Команда Розряд 

учасника 

Номер 

учасника 

Час старту Примітки 

     Дата Дата Дата  

         

 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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Додаток 9.2.3 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ СТАРТУ 

Суддівський час 00:00.00  

відповідає _____ год. ____ хв. місцевого часу 

 

“ ____” __________________ 20 ___ р. 

 

Час старту Номери учасників по групах 

 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 

0:01           

Всього  

стартувало 

по групах 

          

 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Всього стартувало 
______________________ учасників 

   

Старший суддя старту ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 
Додаток 9.2.4 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ СТАРТУ 

Суддівський час 00:00.00  

відповідає _____ год. ____ хв. місцевого часу 

 

“ ____” __________________ 20 ___ р. 

 Вікова група ________ 
 

№ 

п\п 

Відмітка  

про старт 

Прізвище, ім„я  

учасника 
Команда 

Розряд 

учасника 

Номер 

учасника 
Група Примітки 

Час старту 0:01     
1        

2        

3        

Час старту 0:02     
1        

2        

3        

        
  
Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Всього стартувало ______________________ учасників 
 

  

Старший суддя старту ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 

 



 86 

Додаток 9.3 

ФОРМА ЗВІТУ ГОЛОВНОГО СУДДІ  

 

Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України 

Федерація спортивного орієнтування України 

 

Управління з питань фізичної культури спорту   

....................................................................................................  державної адміністрації 

(назва території, обласної, міської) 

.................................................................................. 

(назва організатора - обласна федерація спортивного орієнтування тощо) 

 

..................................................................................................................................... 

(НАЗВА ЗМАГАНЬ) 

 

 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО СУДДІ 

 

1. Загальні відомості. 

1.1. Місце проведення 

1.2. Термін проведення 

1.3. Програма змагань 

 

2. Відомості про учасників змагань. 

2.1. У змаганнях прийняли участь команди: 

2.1.1........................................................................................................................... 

     (перелік територій) 

Всього територій................. 

2.1.2 .......................................................................................................................... 

     (перелік клубів) 

Всього клубів...................... 

2.2. Загальна кількість учасників ..............., у тому числі..............чоловіків,...........жінок 

3. Результати змагань: протоколи результатів додаються. 

4. Відомості про надходження протестів та рішення з їх приводу. 

...................................................................................................................................... 

5. Медичне обслуговування. 

...................................................................................................................................... 

6.Характеристика роботи суддівської колегії 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

7. Склад головної суддівської колегії, старші судді бригад, інспектори, члени журі: 

 

№ п.п Прізвище, ініціали судді Місце проживання Категорія Посада 

     

 

Головний суддя   ________________________________   (..............................) 

(підпис) 
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Додаток 9.4 

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ ЗВІТУ ПРО ЗМАГАННЯ 

 

ДЕРЖКОМСПОРТ УКРАЇНИ 

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Управління з питань фізичної культури спорту 

.................................................................... ................................ державної адміністрації 

(назва території, обласної, міської) 

.................................................................................. ............................... ............................... ............................... 

(назва організатора - обласна федерація спортивного орієнтування тощо) 

 

 

 

........................................................................................................ 

(НАЗВА ЗМАГАНЬ) 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ЗМАГАННЯ 
 

 

 

 

 

 

.............................................................. 

(назва території) 

................................................................. 

(дата) 

 

 

Додаток 9.5 

.................................................................................................................................... 

(назва змагань) 

.................................................................................... 

(назва території, де проходять змагання) 

............................................................................... 

(термін проведення змагань) 

 

ПРОТОКОЛ МАНДАТНОЇ КОМІСІЇ 

 

№ Назва території Ч12 ..... Ч21Е ..... Ч55 Ж12 ..... Ж21Е ..... Ж55 
Команда 

разом 

.... ........................ ...... . ....... .. ...... ...... .. ....... .. ...... .............. 

Разом            

 

 Головний секретар  ________________________________   (..............................) 

(підпис) 
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Додаток 9.6 

ПРОТОКОЛИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ 

1. Форми протоколів, наведені в додатках 9.6.1, є обов„язковими для Національних змагань (категорія 

Б), які проводить ФСО України. 

2. Підписи головного судді і головного секретаря завіряються печаткою. 

3. Належність спортсмена до фізкультурно-спортивного товариства наводиться абревіатурами: 

ЦСК “Гарт” – “Г”, Збройні сили України – “З”, ФСТ “Динамо” – “Д”, СТП “Україна” – “У”, ФСТ 

“Колос” – “К”, СТ “Спартак” – “С”, “Інваспорт” – “І”, “Локомотив” – “Л”, ТСО України – “Т”. 

Якщо спортсмен дає паралельний залік кільком організаціям, то ФСТ, до якого належить спортсмен, 

ставиться першим, а ФСТ, яке отримує паралельний залік, ставиться другим. Наприклад: “З, Г” (спортсмен 

виступає за Збройні Сили України і дає паралельний залік ЦСК “Гарт”). 

Якщо ФСТ не входить до наведеного вище переліку, то абревіатура, яка скорочено вказує назву ФСТ у 

заявці, має бути розшифрована в кінці заявки.  

4. В колонці “Тренер” наводяться прізвище та ініціали особистого тренера. 

5. Час рекомендується наводити в форматі: год. двокрапка хв. крапка сек. кома десяті долі секунди, 

наприклад, 2:05.13,5. 

6. Додаткові вимоги наведено в додатку 4 до “Типового договору” (додаток 2.2 цих Правил).  

7. Для змагань категорії В та Г за узгодженням з Організацією можуть використовуватись спрощені 

форми протоколів, наприклад, форми, наведені в додатку 9.7. 

 

Додаток 9.6.1 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ________ км Місце проведення _______________________________ 

                                                            ______ КП Начальник дистанції _____________________________ 

Контрольний час _______ год. _______ хв.                                     (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 

 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я 

учасника 

Дата 

наро-

дження 

Регіон Клуб 

Ф
С

Т
 

Тренер 
Номер 

уч-ка 

Резуль

тат 

Міс-

це 

Ква-

ліф. 

Вик. 

розр. О
ч

к
и

 

1 Прокопенко Павло 03.12.83 Чернівецька Азимут ЗС Іванов П.І. 1234 2:06.26 13 КМС ІІ юн 45 

 

Клас дистанції ________________________            

 Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар _________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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Додаток 9.6.2 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ НА РОЗМІЧЕНІЙ ДИСТАНЦІЇ 

 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ________ км Місце проведення _______________________________ 

                                                            ______ КП Начальник дистанції _____________________________ 

Контрольний час _______ год. _______ хв.                                     (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 

 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я 

учасника 

Дата 

наро-

дження 

Регіон Клуб ФСТ Тренер 
Номер 

уч-ка 

Час прохо-

дження * 

Штрафний 

час * 
Результат 

Міс-

це 

Квалі-

фікація 

Вик. 

розряд 
Очки 

1 Прокопенко Павло 03.12.83 Чернівецька Азимут ЗС Степаненко В.М. 1234 2:06.26 0:02 2:08.26 23 КМС ІІІюн 45 

 

Клас дистанції ________________________             Ранг змагань __________ балів 

 

МС 1 – 3 місця  

   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар _________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

         Примітки. * Колонки при призначенні штрафних кіл не вводять. Замість штрафного часу можна наводити кількість штрафних кіл 
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Додаток 9.6.3 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ В ЕСТАФЕТІ У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ 

 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ___ + ___ + ___ км Місце проведення _____________________________ 

Кількість КП ____ + ____ + ____ Начальник дистанції ___________________________ 

Контрольний час _________ год. _______ хв.             (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 

 

№ 

п\п 
Команда Прізвище, ім„я учасника 

Дата 

наро-

дження 

Регіон Клуб ФСТ Тренер 
Результат 

учасника 

Результат 

команди 
Місце 

Квалі-

фікація 

Вико- 

наний 

розряд 

Очки 

1 Оріон-2 Прокопенко Павло 03.12.83 Чернівецька Азимут ЗС Степаненко В.М. 0:50.28 0:50.28 12 КМС ІІІ 126 

  Іваненко Петро 05.07.80 Чернівецька Азимут ЗС Степаненко В.М. 0:50.28 1:40.56  КМС ІІІ  

  Симоненко Михайло 12.11.82 Чернівецька Азимут ЗС Степаненко В.М. 0:50.28 2:31.24  КМС ІІІ  

 

Клас дистанції ________________________         Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

 

Головний суддя ______________________ _________________________ 
 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
Головний секретар _________________ _________________________ 
 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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Додаток 9.6.4 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ В ЕСТАФЕТІ НА РОЗМІЧЕНІЙ ДИСТАНЦІЇ 

 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ___ + ___ + ___ км Місце проведення _____________________________ 

Кількість КП ____ + ____ + ____ Начальник дистанції ___________________________ 

Контрольний час _________ год. _______ хв.             (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 

 

№

п\п 
Команда 

Прізвище, ім„я 

учасника 

Дата  

наро-

дження 

Регіон Клуб ФСТ Тренер 

Резуль-

тат 

учас-

ника 

Кільк. 

штраф-

них 

 кіл 

Резуль-

тат 

команди 

Місце 
Квалі-

фікація 

Вико

наний  

роз-

ряд 

Оч-

ки 

1 Оріон-2 Прокопенко Павло 03.12.83 Чернівецька Азимут ЗС Степаненко В.М. 0:50.28 3 0:50.28 12 КМС ІІІ 126 

  Іваненко Петро 05.07.80 Чернівецька Азимут ЗС Степаненко В.М. 0:50.28 2 1:40.56  КМС ІІІ  

  Симоненко Михайло 12.11.82 Чернівецька Азимут ЗС Степаненко В.М. 0:50.28 1 2:31.24  КМС ІІІ  

 

Клас дистанції ________________________         Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

 

Головний суддя ______________________ _________________________ 
 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
Головний секретар _________________ _________________________ 
 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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Додаток 9.6.5 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ 

Технічні результати спортсменів першої шістки для системи “Спортивний результат” 

Змагання  

 

Місце та дата проведення 

 

Вид програми 

 

 

№ 
п\п 

Прізвище, ім„я, 
по батькові 

День, 
місяць, рік 

наро-
дження 

Результат 

Регіон 
(область,  
АР Крим,  
м.м. Київ, 

Севастополь) 

ФСТ 
(СК) 

Назва ДЮСШ, 
СДЮШОР,ШВСМ, 
УФК, УОР, ліцею 

Прізвища 
тренерів 

        

 

Примітки. * Витяг оформлюється за вимогою Організації 

Додаток 9.7 

СПРОЩЕНІ ФОРМИ ПРОТОКОЛІВ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Додаток 9.7.1 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ________ км Місце проведення _____________________________ 

________ КП Начальник дистанції _______________________________ 

Контрольний час _______ год. _______ хв.               (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я  

учасника 
Команда 

Номер 

учас-

ника 

Результат Місце 
Квалі-

фікація 

Вико-

наний 

розряд 

Очки 

         

Клас дистанції ________________________        Ранг змагань __________ балів 

 

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

 

 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
Головний секретар ______________________ _________________________ 
 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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Додаток 9.7.2 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ  

НА РОЗМІЧЕНІЙ ДИСТАНЦІЇ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ________ км Місце проведення _______________________________ 

                                  ________ КП Начальник дистанції _____________________________ 

Контрольний час _________ год. _______ хв.                  (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 

№ 

п\п 

Прізвище, 

ім„я  

учасника 

Команда 

Номер 

учас-

ника 

Час  

прохо-

дження* 

Штраф-

ний час* 

Резуль-

тат 

Міс-

це 

Квалі-

фікація 

Вико-

наний 

розряд 

Очки 

           

Клас дистанції ________________________        Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   
 
Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Примітка. * Колонки при призначенні штрафних кіл не вводять. Замість штрафного часу можна наводити 

кількість штрафних кіл 
Додаток 9.7.3 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ ЗА ВИБОРОМ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Загальна кількість КП ______ Місце проведення _______________________________ 

Сума очок ________________ Начальник дистанції _____________________________ 

Контрольний час _________ год. _______ хв.                  (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 

№ 

п\п 

Прізвище, 

ім„я  

учасника 

 

Команда 

Номер 

учас-

ника 

Набра-

но  

очок* 

Штраф-

ний час* 

Резуль-

тат 

Міс-

це 

Квалі-

фікація 

Вико-

наний 

розряд 

 

Очки 

           

Клас дистанції _      Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ______ очок 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ______ очок 

(розрядний норматив)   
 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Примітка. * Колонки для змагань по варіанту 1 не вводять. 
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Додаток 9.7.4 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ  

В ЕСТАФЕТІ У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ___ + ___ + ___ км Місце проведення _________________________________ 

Кількість КП ____ + ____ + ____ Начальник дистанції _______________________________ 

Контрольний час _________ год. _______ хв.                     (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 
 

№ 

п\п 
Команда 

Прізвище, ім„я 

учасника 

Номер 

учас-

ника 

Результат 

учасника 

Результат 

команди 
Місце 

Квалі-

фікація 

Вико-

наний 

розряд 

Очки 

          

Клас дистанції ________________________     Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   
 
Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 
Додаток 9.7.5 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ  

В ЕСТАФЕТІ НА РОЗМІЧЕНІЙ ДИСТАНЦІЇ 

 “ ____” __________________ 20  ___ р. 

Довжина дистанції ___ + ___ + ___ км Місце проведення _____________________________ 

Кількість КП ____ + ____ + ____ Начальник дистанції ___________________________ 

Контрольний час _________ год. _______ хв.               (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  __________ 
 

№ 

п\п 

 

Команда 

Прізвище, 

ім„я  

учасника 

Номер 

учас-

ника 

Час  

учасника 

на етапі 

Кільк. 

штраф-

них кіл 

Резуль-

тат 

команди 

 

Місце 

Квалі-

фіка-

ція 

Вико-

наний 

розряд 

 

Очки 

           

Клас дистанції ____      Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ____ час. _____ хв. _____ сек. 

(розрядний норматив)   
 
Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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Додаток 9.8 

КОМАНДНІ  ПРОТОКОЛИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ 

Додаток 9.8.1 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

КОМАНДНИЙ  ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ  

ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Вікова група  __________ Місце проведення _____________________________ 
 

№ п\п Команда Результат  Місце Очки Примітка 

      
 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 

Додаток 9.8.2 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

КОМАНДНИЙ  ПРОТОКОЛ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

 Місце проведення _____________________________ 
 

№  Команда Результати у вікових групах Результат Місце Очки Примітка 

п/п  М12 М14 Ж12 Ж14 команди    

          
 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 

Додаток 9.8.3 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПІДСУМКОВИЙ  ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ  

ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

 Місце проведення _____________________________ 
 

№  Команда Результати у номерах програми Результат Місце Примітка 

п/п  Дата Дата Дата команди   

        
 

Головний суддя _____________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар _____________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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Додаток 9.9 

 

(Назва Організації, Організатора) 

 

(Назва змагань) 

ПІДСУМКОВИЙ  ПРОТОКОЛ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ У БАГАТОБОРСТВІ 

 “ ______” – “____”__________________ 20 ___ р. 

 Місце проведення _____________________________ 
 Вікова група  __________ 
 

№ Прізвище, ім„я Команда Номер Результати у номерах програми Резуль- Міс- Очки 

 п\п учасника  учасника Дата Дата Дата тат це  
          

 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 

Додаток 9.10 

Робоча документація змагань 

В цьому додатку наведено типові варіанти форм робочих протоколів змагань. Ці протоколи 
застосовують під час проведення змагань, а також для аналізу їх результатів. До офіційної документації і 
звіту вони, як правило, не входять. 

Додаток 9.10.1 

Аркуш № ___ 

П Р О Т О К О Л     Ф І Н І Ш У 

№ п/п Номер учасника Час фінішу Примітка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Суддя _________________ 

   підпис 

Додаток 9.10.2 

Аркуш № ___ 

П Р О Т О К О Л     П У Н К Т У     О Ц І Н К И 

Вікова група _________ 

№  Номер  Кількість штрафних кіл 

п/п учасника КП № ___ КП № ___ КП № ___ 
     

Суддя _________________ 

   підпис 
Додаток 9.10.3 

Аркуш № ___ 

П Р О Т О К О Л     КП  № ______ 

№ п/п Номер учасника Час Примітка 

    

Суддя _________________ 

   підпис 
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(Назва Організації, Організатора) 

 
(Назва змагань) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ ЗА ВИБОРОМ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Загальна кількість КП ______ Місце проведення _______________________________ 

Сума очок ________________ Начальник дистанції _____________________________ 

Контрольний час _________ год. _______ хв.                  (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  ___________________ 

№ 

п\п 

Прізвище, 

ім„я  

учасника 

 

Команда 

Номер 

учас-

ника 

Набра-

но  

очок 

Штраф-

ний час 

Резуль-

тат 

Міс-

це 

Квалі-

фікація 

Вико-

наний 

розряд 

 

Очки 

1           
2           
3           
4           
5           
6           

7           
8           
9           

10           
11           
12           

13           
14           
15           
16           
17           
18           

19           
20           
21           
22           
23           
24           

25           
26           
27           
28           
29           
30           

 
Клас дистанції ________      Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   
   
 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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(Назва Організації, Організатора) 

 
(Назва змагань) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ З ОРІЄНТУВАННЯ У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ 

 “ ____” __________________ 20 ___ р. 

Довжина дистанції ________ км Місце проведення _____________________________ 

________ КП Начальник дистанції _______________________________ 

Контрольний час _______ год. _______ хв.               (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

 Вікова група  ___________________ 

№ 

п\п 

Прізвище, ім„я  

учасника 
Команда 

Номер 

учас-

ника 

Результат Місце 
Квалі-

фікація 

Вико-

наний 

розряд 

Очки 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         
 

Клас дистанції ___________                       Ранг змагань __________ балів 

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   

____________________ _______ % ______ очок 
(розрядний норматив)   
 

Головний суддя ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 

Головний секретар ______________________ _________________________ 

 (підпис) (прізвище, ініціали, кваліфікація) 
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