
Положення
UKRAINIAN ORIENTEERING LEAGUE
УКРАЇНСЬКА ЛІГА СПОРТИВНОГО

ОРІЄНТУВАННЯ 2019



ЕТАПИ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ

Етап Назва змагань Дата Місце
проведення Організатор

1 Ліга О-Компас 01.05.2019 Харків КСО О-КОМПАС

2 Ліга О-Компас 02.05.2019 Харків КСО О-КОМПАС

3
Відкритий Кубок Львова
LION CUP 02.08.2019 Львів ЛОФСО

КСО LeO-Team

4
Відкритий Кубок Львова
LION CUP 03.08.2019 Львів ЛОФСО

КСО LeO-Team

5
Відкритий Кубок Львова
LION CUP 04.08.2019 Львів ЛОФСО

КСО LeO-Team

6

Відкриті змагання зі
спортивного орієнтування
«КУБОК ОДЕСИ 2019» 16.08.2019 Одеса КСО Odessa Team

7
Відкриті змагання зі
спортивного орієнтування
«КУБОК ОДЕСИ 2019»

17.08.2019 Одеса КСО Odessa Team

8
Відкриті змагання зі
спортивного орієнтування
«КУБОК ОДЕСИ 2019»

18.08.2019 Одеса КСО Odessa Team

9
Kamianets city race

28.09.2019 Кам’янець-
Подільський КСО СЕВЕР

10 Kamianets city race 29.09.2019 Кам’янець-
Подільський КСО СЕВЕР

11 Матчева зустріч серед
клубів (клубна естафета)

10.11.2019 Коростишів КСО Коростишів



Назва заходу Сайт заходу Група FB заходу Конт. Телефон Відповідальний

Ліга О-Компас
http://o-kompas.com

- 050-634-48-77 Даньков Сергій

Відкритий кубок
Львова LION CUP http://lioncup.com.ua/

https://www.facebook.com/l
viv.lioncup/

097-422-34-51 БаданЮрій

КУБОК ОДЕСИ
2019

https://odessaorient.blogspot.com/ https://www.facebook.com/e
vents/379061875996270/?ac

tive_tab=about

097-904-34-14 Тесленко
Михайло

Kamianets city
race

- https://www.facebook.com/e
vents/878979129119973/

093-827-22-38 Доценко Олена

Матчева зустріч
серед клубів

http://orientsumy.com.ua/index.php - 067-939-89-79 Нестеренко
Віктор

FB Ukrainian Orienteering League - https://www.facebook.com/UkrainianOrienteeringLeague/

- Змагання клубні (командні);
- Склад клубу: без обмежень;
- Рівень допуску до змагань: без обмежень.
- Вікові групи : Ч/Ж – 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65+
Для участі в UKRAINIAN ORIENTEERING LEAGUE учасникам
слід заявлятись лише у зазначені вище вікові групи! (До
прикладу заявка на будь-якому з етапів Ліги у вікову
групу Ч20 не дозволяє брати участь у заліку UKRAINIAN
ORIENTEERING LEAGUE)

Для команд (клубів), заявка яких налічує 25 та більше
учасників надається знижка у розмірі 25% від загальної суми
стартового внеску на етапі за умови сплати одним платежем.

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГАНІЗАТОРІВ ЕТАПІВ ЛІГИ

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

http://o-kompas.com
https://www.facebook.com/lviv.lioncup/
https://www.facebook.com/lviv.lioncup/
https://www.facebook.com/events/379061875996270/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/379061875996270/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/379061875996270/?active_tab=about


Бали учасника кожного етапу розраховуються за наступною формулою:
Бали= 1 − Ту−Тп

Тп
∙ 100

де Ту – час учасника на дистанції, ТП – час переможця.

Бали клубу за результатами 6-етапної естафети на Матчевій зустрічі клубів:

Бали= 1 − Тк−Тп
Тп

∙ 1500 ,

де – Тк - час клубу за результатами естафети, Тп – час клубу-переможця

У командному заліку:
- Місце клубу визначається за сумою балів учасників команди (клубу) у

всіх вікових групах, після завершення всіх етапів ліги.
- До заліку беруться до 25 кращих особистих результатів учасників

команди (клубу) по кожному етапу ліги та до 2-х кращих естафетних
команд від клубу. Кількість естафет від клубу – не обмежена.

- Приналежність учасника до клубу ідентифікується у заявці на сайті
http://orientsumy.com.ua/index.php

- У разі однакової кількості балів у двох або більше клубів перевага
надається клубу, який набрав більше балів на останньому етапі ліги.

- У випадку якщо учасник виявив бажання змінити клуб після того як
взяв участь у хоча б одному старті Ліги, на усіх подальших етапах ліги
до кінця року балів до командного заліку не приносить.
Примітка такий учасник може приносити бали до командного заліку
нового клубу, починаючи з нового календарного року.

- Зміна клубу жодним чином не впливатиме на особистий залік
спортсмена.

У особистому заліку:
- Місце спортсмена в кожній групі, на кожній дистанції визначається за

меншим часом проходження дистанції.
- Місце спортсмена в особистому заліку ліги визначається по 7 кращих

результатах з 10, набраних на етапах ліги. Примітка – естафетна
дистанція не враховується до особистого заліку.

- У разі однакової кількості балів у двох або більше учасників перевага
надається учаснику, який набрав більше балів на останньому етапі ліги.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ



У командному заліку:
Клуби (команди), що посіли 1, 2, 3 місця за результатаи Ліги
нагороджуються кубками Ліги та грошовими нагородами.

Призова сітка:
Місце Грошова

винагорода
І 10000 грн.
ІІ 7500 грн.
ІІІ 5000 грн

У особистому заліку:
Учасники що здобули перемогу в особистому заліку ліги
нагороджуються кубками Ліги, та призами.
Також переможці таких груп нагороджуються грошовими нагородами:

Вікова група Грошова
винагорода

М/Ж 12,14 300 грн.
М/Ж 16, 18 500 грн.
М/Ж 21Е 1000 грн.

Нагородження відбудеться на останньому старті Ліги.
Учасники, які не з’явилися на нагородження, нагород не отримують.

Фінансування проведення змагань відповідно до положення кожного
окремого заходу Ліги.
Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках,
добові в дорозі, харчування, розміщення) - за рахунок організацій, що
відряджають.
Організатори залишають за собою право вносити зміни у дане положення.

Положення є офіційним викликом на змагання

НАГОРОДЖЕННЯ

ФІНАНСУВАННЯ
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