
 

Е Т А П  3  
м . О Д Е С А  

С к в е р  і м .  А к .  К о р о л ь о в а  
 

0 9 . 0 8 . 2 0 1 5  

СТАРТ: 

09:30 - 10:15  – Мандатна комісія. 
10:30   – Відкриття змагань 
11:00   – Старт першого учасника. 

КАРТА: 

Автор: М.Тесленко – червень 2015 р.  
Масштаб – 1: 3500; групи MW12 – 1:2000  
Перетин рельєфу – 2,5 м. 

ВІДМІТКА: 

Електронна відмітка SportTime. Електронні картки SportIdent - SI8, SI9, pCard та  SportTime - ST50. 
ЧИПи SI-5, SI-6, SI10, SI11 працювати не будуть! 

ЦЕНТР та АРЕНА ЗМАГАНЬ: 

Арена змагань – житлові квартали обмежені вулицями Ак. Корольова – Левітана – Люстдорфська 
дорога – Ак. Глушка.  

Центр змагань (мандатка, старт, фініш) – в північно-східні частині скверу ім. Ак. Королѐва, 
(знаходиться на розі вул.. Корольова та Левітана, за будинком лікарні Інтосана). Паркування 
автомобілів на прилеглих вулицях. 

Дістатись до центру змагань можна: від зал. вокзалу, зупинка «Залізничний вокзал» (с перону 
повертати праворуч) – маршрутка № 148, тролейбус №7, №11. До зупинки «вул. Левітана». Далі по 
схемі. Час в дорозі 30-50 хв.  

Детальніший шлях можна подивитись використовуючи ресурс http://2gis.ua/odessa 
(інтерактивна карта міста зі всіма маршрутами громадського транспорту) 

Координати центру змагань 46°24'22.3"N 30°43'25.7"E 

 

 

 

http://2gis.ua/odessa
https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B024'22.3%22N+30%C2%B043'25.7%22E/@46.406182,30.723804,282m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=ru


ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Организатори 3 етапа – Сергій Стояк, Марина Юдіна та Михайло Тесленко.  
тел. +38(097)-904-34-14, mail@odessaorient.ru. 

ФІНАНСУВАННЯ: 

Для підготовки карт, прокату спорядження, а також формування призового фонду учасники 
змагань вносять заявочний внесок в розмірі 20 грн. для груп MW21A, MW21E, MW40, та 15 грн. для груп 
MW12, MW14, MW55. Участники, в яких нема електронних карток зможуть взяти їх в оренду. Вартість 
оренди електронної картки – 5 грн. 

ГРУПИ: 

№ Группа Участники 

1 М12, W12 2003 р.н. та молодші  

2 М14, W14 2001 – 2002 р.н. та молодші 

3 М21А, W21А Вільне комплектування (спрощені дистанції) 

4 М21Е, W21Е Вільне комплектування (елітні дистанції) 

4 М40, W40 1961 – 1975 р.н. та старші 

5 М55, W55 1960 р.н. та старші 
• Новачки можуть брати участь по більш простим дистанцій поза конкурсом. 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:  

№ Группа 
Довжина, 

км 
Кількість 

КП 
Група 

Довжина, 
км 

Кількість 
КП 

1 M12 0,870 8 W12 0,870 8 

2 M14 1,880 11 W14 1,530 9 

3 M21А 3,160 18 W21А 2,760 18 

4 M21Е 3,530 24 W21Е 3,160 18 

5 M40 3,160 18 W40 2,760 18 

6 M55 1,880 11 W55 1,530 9 

ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=937.   
Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів чіпів і команди можна 

також надіслати на mail@odessaorient.ru (якщо не вийшло заявитися в он-лайн заявці). Прийом заявок 
до 17-00 суботи 08.08.2015. Учасники, що не заявились сплачують подвійний стартовий внесок і 
стартують в кінці стартового протоколу, при наявності карт. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ: 

Тип змагань – спринтерська дистанція в заданому напрямку. Місцевість – міська забудова 90-х 
років з парковою зоною між ними, є будинки приватного сектору, огороджені нездоланим парканом, а 
також невеличкий сквер з парковим лісом та асфальтованими стежками. Багато квітників та 
перекопаного облагородженого ґрунту, які позначені знаком «забороненої території» (оливковий колір), 
перетин ЗАБОРОНЕНИЙ. Також присутні в великій кількості гаражі, деякі з них розташовані на відстані, 
що дозволяє пройти людині, такі моменти показані у карті, як проходи між гаражами, але є проходи 
вузькі, не кожен учасник зможе пройти, такі проходи не показані. 

Рекомендується відкрита форма одягу на взуття без шипів.  

Всі контрольні пункти будуть обладнані електронними станціями SportTime і призмою. Станція та 
призма можуть бути закріплені на найближчому до потрібного об’єкту дереві, але не більше ніж за 1-2 м. 

Учасники змагань очищають електронну картку в станції очистки (CLEAR) і стартують шляхом 
відмітки карткою у стартовій станції (START). Потім кожен учасник самостійно бере свою карту з 
відповідної кишеньки картороздатки і вирушає на дистанцію. Фініш шляхом відмітки карткою в фінішній 
станції. Після фінішу не забудьте загрузити в суддівський комп’ютер дані зі своєї картки. 

 

mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Одесский%20Парк-тур%202015.%20Этап%203.
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=937
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Одесский%20Парк-тур%202015.%20Этап%203.


GPS-ТРАНСЛЯЦІЯ 

На змаганнях буде тестуватися система GPS-трансляції http://o-gps-center.ru/. Для того, щоб 

приймати участь у тестуванні необхідно завантажити і встановити на свій смартфон програму за 

посиланням http://o-gps-center.ru/OGPSTracker.apk, смартфон повинен бути на ОС Android і з 

вбудованим GPS. Також для трансляції телефон повинен бути підключений до мобільної мережі 

інтернет. Інструкція по установці програми http://confluence.o-gps-
center.ru/pages/viewpage.action?pageId=1212429. 

Після установки програми запускаєте її, телефон повинен бути підключений до мережі інтернет, 
заходите в меню програми, вибираєте "реєстрація", завантажується список змагань, вибираєте потрібні 
змагання, в нашому випадку "Одеський Парк-тур 2015. Етап 3", далі треба буде ввести свої Ім'я і 
Прізвище, стартовий час (те, яке буде в стартовому протоколі) і пароль (буде 1111). Проводити 
реєстрацію на змагання краще 9.08.2015 вранці або на арені змагань, коли трансляція вже буде готова 
для використання. 

Перед стартом треба обов'язково включити доступ до інтернету і приймач GPS, і натиснути на 
кнопку СТАРТ, яка з'явиться після того, як ви зареєструєтесь на змагання. 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: 

По між квартальних вулицях є незначний рух автотранспорту, будьте уважні, не вибігайте 
різко на дорогу, не впевнившись, що водій автомобіля помітив вас.  

Зустрічаються невеликі звалища сміття на битого скла, виступаючі частини трубопроводу на 
будинках, білизняні мотузки, невеличкі непомітні паркани та дроти. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fo-gps-center.ru%2F&post=-31016408_6440
http://o-gps-center.ru/OGPSTracker.apk
http://confluence.o-gps-center.ru/pages/viewpage.action?pageId=1212429
http://confluence.o-gps-center.ru/pages/viewpage.action?pageId=1212429

