
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про змагання 
зі спортивного орієнтування 

 

КУБОК 
ІВАНА 

СУСАНІНА 
2014 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
 

Змагання проводяться з метою популяризації спортивного орієнтування в м. Одеса 
та Одеській області, як оздоровчого виду спорту, підвищення майстерності учасників, 
розширення дружніх стосунків зі спортсменами усіх регіонів області.  

 

МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 
 

14 червня 2014 р. – парк Космонавтів (Аеропортовський гай)  
15 червня 2014 р. – Меморіал 411  батарея 

 

Більш детальна інформація – у Бюлетені, який буде розмiщено на сайті -  
http://odessaorient.ru/ 
 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 
 

Керівництво змаганнями здійснює група „Дітей Сусаніна з районів м.Одеса” в складі: 

 

ТОЙ, хто все це вигадав 
(Головний суддя змагань) 

 
ВІН же знає, куди вам бігти 

(Керівник дистанції) 

 

– Стоян Роман 
 
т. моб. +38 093-662-10-53 
або e-mail: 
stoyan_roman@ukr.net 

ТОЙ, хто зафіксує 
результати вашої біганини 

(Головний секретар) 

– Тесленко Михайло  
 
т. моб. +38 050-490-36-36; 
або e-mail: 
teslenko_mik@mail.ru 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
 

В змаганнях беруть участь усі бажаючі спортсмени, незалежно від віку, клубів Одеси 
та Одеської обл., а також колективів інших регіонів та стран. Заведемо усіх! 

Змагання проводяться по групах: 
 

На 14.06.2014 ( особистий залік ) 

http://odessaorient.ru/
mailto:stoyan_roman@ukr.net
mailto:teslenko_mik@mail.ru


Група Участники 

Ч12, Ж12 2002 р.н. і молодші 

Ч14, Ж14 2001 – 2002 р.н. і молодші 

Ч16, Ж16 1998 – 1999 р.н. і молодші 

Ч21, Ж21 1975 – 1997 р.н. та всі бажаючі 

Ч40, Ж40 1960 – 1974 р.н. та старші 

Ч55, Ж55 1959 р.н. та старші 

• Новачки можуть брати участь по більш простим дистанцям поза конкурсом. 
 
На 15.06.2014 ( Естафета ) 

No Группа Участники 

1 

A ( Еліта ) 

Всі бажаючі. 
Жеребкування естафетних команд відбудеться одразу після 
нагородження призерів першого дня на арені змагань. 
Попередня заявка учасників обов’язкова. 

2 
B ( Ветерани ) 

Сумарний вік команди 160 років і більше. У складі команди 
обов’язково повинна бути щонайменше одна дівчина.  
Попередня заявка команд обов’язкова. 

3 

С ( Діти ) 

Сумарний вік команди не більше 38 років, максимальний вік 
учасників 14 років. У складі команди обов’язково повинна бути 
щонайменше одна дівчинка.  
Попередня заявка команд обов’язкова. 

 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

14 червня 

8:30 – 9:30 Мандатна комісія. Приносьте гроші…Отримуйте щось… 
09:30  Відкриття змагань. 
10:00  Старт на дистанції в заданому напрямку 
14:00 Нагородження переможців та жеребкування команд на эстафету для 

группы A. 
 

15 червня 

8:30 – 9:30 Мандатна комісія. 
09:30  Шикування. 
10:00  Старт першого этапу естафети; 
14:00  Нагородження переможців та закриття змагань. 

 

МАПИ: 
14 червня: парк Космонавтів (Аеропортовський гай) 

 Автор мапи    Стоян Сергій 2011.  

Корегування   Стоян Роман 2014. 
Масштаб 1:4000.  Перетин висот – 2,5м. 

 

15 червня: Меморіал 411  батарея  

 Автор мапи     Тесленко Михайло 2011. 

Корегування   Стоян Роман 2014. 
Масштаб 1:4000. Перетин висот – 2,5м. 

 

ВІДМІТКА: 
 

Електронна відмітка SportTime. Чипы SI8, SI9, ST50.   
 
 



ФІНАНСУВАННЯ: 
 

Для підготовки мап, прокату спорядження, а також формування призового фонду 
учасники змагань вносять заявочний внесок у розмірі 15 грн. за старт. Учасники, у яких немає 
особистих чипів, зможуть отримати їх в оренду. Оренда чіпа - 5 грн 

 

ПАРАМЕТРЫ ДИСТАНЦИЙ: 
 
Буде пізніше 
 
 

ЗАЯВКА: 
 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка 
http://orient.z52.ru/index.php?event=790 для першого дня змагань та 
http://orient.z52.ru/index.php?event=791 для другого. 

Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів чіпів і 
команди можна також надіслати головному секретарю (якщо не вийшло заявитися в он-
лайн заявці). Прийом заявок до 21-00 четверга  12.06.2014. Учасники, що не заявилися, 
але знайшли дорогу до старту, беруть участь у змаганнях за наявності вільних мап та 
сплачують подвійний стартовий внесок. 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДИСТАНЦІЯМ: 
 

Буде пізніше 

ЗАЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Особисті результати для першого дня та командні для другого дня визначаються 
згідно Правил зі  спортивного орієнтування. Переможці та призери визначаються 
окремо у кожній групі.  

 

НАГОРОДЖЕННЯ 
 

Переможці та призери змагань в особистому заліку нагороджуються грамотами. 
 
 

Ц Е  П О Л О Ж Е Н Н Я  Є  О Ф І Ц І Й Н И М  В И К Л И К О М  Н А  Б Л У К А Н Н Я  

http://orient.z52.ru/index.php?event=790
http://orient.z52.ru/index.php?event=791

