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ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
14 серпня до1200
(п’ятниця) 1400-1530
1600
15 серпня 930-1015
(субота)
1015
1100
16 серпня
900
(неділя)
1300
до 2100

Заїзд та розміщення учасників
Мандатна комісія
Старт змагань на короткій дистанції
Продовження мандатної комісії
Відкриття змагань
Старт змагань на середній дистанції
Старт змагань на спринтерській дистанції
Нагородження переможців та призерів, закриття змагань.
Роз’їзд учасників змагань

УЧАСНИКИ
У змаганнях приймають участь всі бажаючі віком від 8 років та доросліше,
команди шкільних, позашкільних навчальних закладів, середніх та вищих

навчальних закладів, клубів Одеси, Одеської області, інших регіонів та клубів
інших країн.
Змагання у заданому напрямку, проводяться у вікових групах:
Ч12, Ж12
(2003 р.н. та молодші);
Ч14, Ж14
(2001 – 2002 р.н.);
Ч16, Ж16
(1999 – 2000 р.н.);
Ч18, Ж18
(1997 – 1998 р.н.);
Ч21А, Ж21А (вільне комплектування, спрощені дистанції);
Ч21Е, Ж21Е (вільне комплектування, складні дистанції);
Ч35, Ж35
(1980 – 1971 р.н.);
Ч45, Ж45
(1970 – 1961 р.н.);
Ч55, Ж55
(1960 – 1951 р.н.);
Ч65, Ж65
(1950 р.н. та старші).
При малій кількості учасників у групі (менше 4-х спортсменів) ГСК залишає
за собою право об’єднання суміжних груп, за виключенням старшої та
молодшої вікових груп.

ЗАЯВКИ
Для
реєстрації
на
змагання
відкрито
онлайн-заявку
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=890. При виникненні
проблем
з
онлайн-заявкою, можна зареєструватися на e-mail: mail@odessaorient.ru або
за телефоном: 097-904-34-14. Прийом заявок відкрито до 9 серпня 2015 р.

ФІНАНСУВАННЯ
Витрати на організацію та проведення змагань – за рахунок організаторів,
заявочних та благодійних внесків.
Заявочні внески:
Оплата до
02.08.2015
(включно)

Вікові групи

ЧЖ12, ЧЖ14, ЧЖ16, ЧЖ55, ЧЖ65
ЧЖ18, ЧЖ21А, ЧЖ21Е, ЧЖ35, ЧЖ45

90 грн. за 3 дні
(35 грн. за день)
120 грн. за 3 дні
(45 грн. за день)

Для сімей (3 і більше осіб) знижка 10%.

Оплата після
02.08.2015
120 грн. за 3 дні
(45 грн. день)
150 грн. за 3 дні
(55 грн. за день)

Стартовий внесок можна сплатити до 02.08.2015, поповнивши картковий
рахунок:
ПАТ Приватбанк № 5168 7572 6304 1693; Тесленко Михайло Сергійович.
Зробити це можна одним з наступних способів:
1. У відділеннях Приватбанку через касу або термінал самообслуговування
(тільки Приватбанку). Зверніть увагу, термінал самообслуговування бере
комісію за операцію 2 грн.
2. У системі Приват24 (для власників карт Приватбанку).
Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на номер
телефону +38-(097)-904-34-14 або електронною поштою на адресу
mail@odessaorient.ru, в якому зазначити: прізвище та ім`я учасника, група,
сума оплати та дата поповнення рахунку і додатково час оплати!
Приклад повідомлення: Іванов Іван,Ч21Е, 120 грн., 25.07.2015, 16:30.
Квитанцію про оплату прохання зберігати для пред’явлення при
проходженні мандатної комісії.
Також стартовий внесок можна передати при нагоді організаторам змагань
за попередньою домовленістю.
Витрати, пов’язані з відрядженням керівників та спортсменів (проїзд,
добові, харчування, проживання та інше) несуть відряджуючі організації чи
самі спортсмени.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ
На змаганнях буде використовуватися електронна відмітка SportTime.
Можливе використання особистих ЧИПів SportIdent SI-8, SI-9 та карток p-card
та ЧИПів SportTime ST-50. ЧИПи SI-5, SI-6, SI10, SI11 працювати не будуть!
Учасників, що не мають особистих ЧИПів, можуть взяти їх в оренду:
для груп ЧЖ12, ЧЖ14, ЧЖ16, ЧЖ55, ЧЖ65 – 5 грн./день
для інших груп – 10 грн./день
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Особисті результати учасників визначаються згідно Правил зі спортивного
орієнтування.
Змагання «КУБОК ОДЕСИ» – особисті. Переможці визначаються за сумою
часу трьох днів змагань. Переможці та призери нагороджуються медалями,
грамотами та пам’ятними призами.
Якщо два чи більше учасників показують однаковий час по сумі трьох днів, то
перевагу має учасник, який показав кращий час на дистанції другого дня
(середня).
ГСК залишає за собою право додаткової перевірки документів учасників
змагань.

АРЕНИ ЗМАГАНЬ:
1 день – с. Красносілка, Куяльник (нова карта)
2 день – с. Нерубайське, Нерубайське
3 день – м. Одеса, центр міста, Приморський бульвар (нова карта)
МІСЦЕВІСТЬ
Зразки карт:
Коротка

Середня

Спринт

Опис місцевості та параметри дистанцій будуть в Бюлетені №2.
РОЗМІЩЕННЯ
Розміщення пропонується:
в «Обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання»
(до моря 2 км). Адреса: вул. Тіниста, 4. Номери 4-х, 6-ти, 8-ми місні, 50
місць. Вартість 60 грн. з особи за добу. Є можливість приготування
їжі, туалет і душ у коридорі. Замовлення за тел. (099)-557-31-10, (067)261-59-91 – Микола Антонович Місюра;
в спортзалі школи на підлозі, є мати (до моря 3 км). Адреса: вул. Ільфа і
Петрова, 31а. Є душ, туалет та можливість приготування їжі. Вартість
35 грн. з особи за добу. Замовлення за тел. (050)-490-36-36, (097)904-34-14 – Михайло Сергійович Тесленко ;
у власних наметах на березі моря (50 м до води), на скалодромі. Є душ,
туалет, електроенергія, холодильник, плитка для приготування їжі.
Вартість 40 грн. з особи за добу. Замовлення за тел. (067)-102-52-46
(при замовленні обов’язково кажіть, що орієнтувальники, приїжджаєте
на змагання);
на пляжі «Чкаловський» у дерев’яних будиночках «типу СРСР». Душ і
туалет на території. Харчування можливе у кафе на відстані 100 м
(комплексний обід). Вартість 100 грн. з особи за добу. Замовлення за
тел.
(048)-716-87-55, (098)-362-08-81, (098)-741-46-07
Тетяна
Олексіївна (при замовленні обов’язково кажіть, що орієнтувальники,
приїжджаєте на змагання);

Можливе самостійне розміщення в готелях, турбазах та пансіонатах міста, а
також в орендованих квартирах.

ІНШІ ЗАХОДИ
Запрошуємо прийняти участь у супутніх заходах:
1. 09.08.2015 – Одеський Парк-тур 2015. Етап 3.
Міський спринт .
Стартовий внесок 20 грн., оренда ЧИПа – 5 грн.
2. 10.08-13.08.2015 – Навчально-тренувальний
сбір зі спринтів. Тренувальні дистанції +
елементи легкої атлетики. (більше інформації
буде в липні, слідкуйте за новинами на сайті
змагань)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ЗМАГАННЬ
НЕСУТЬ САМІ УЧАСНИКИ, КЕРІВНИКИ, БАТЬКИ!

