Одеський Парк-тур 2016
ЕТАП 3
м.ОДЕСА, Дюковський сад
10.07.2016

СТАРТ:
09:00 - 09:30
09:40
10:00

КАРТА:
– Мандатна комісія
– Відкриття змагань
– Старт першого учасника

Автор карти: М. Тесленко, 2013р.
Корегування: А. Крюкова, Н. Подруцька, 2016р.
Масштаб – 1:4000; Перетин рельєфу – 2,5 м.

ВІДМІТКА:
Електронна відмітка SportTime. Електронні картки SportIdent - SI8, SI9, pCard та SportTime - ST50.

ЦЕНТР та АРЕНА ЗМАГАНЬ:
Арена змагань – Дюковський сад.
Мсця змагань дивіться на ресурсі http://2gis.ua/odessa/ (інтерактивна карта міста зі всіма маршрутами
громадського транспорту)
Координати центру змагань (мандатка, старт, фініш) – центральна частина парку.
Як дістатися до 46.483080, 30.704555

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:
Организатори 3 етапа:
Наталія Подруцька, тел: +380 (50) 960-23-56, natashko@ukr.net
Анастасія Крюкова, тел: +380 (67) 144-43-09, anastasiakryukova@yandex.ua

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:
№
1
2
3
4
4
5

Группа
М12, W12
М14, W14
М21А, W21А
М21Е, W21Е
М40, W40
М55, W55

Участники
2004 р.н. та молодші
2002 – 2003 р.н. та молодші
Вільне комплектування (спрощені дистанції)
Вільне комплектування (елітні дистанції)
1962 – 1976 р.н. та старші
1961 р.н. та старші

• Новачки можуть брати участь по більш простим дистанцій поза конкурсом.

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:
№
0
1
2
3
4
5
6

Группа
OPEN
M12
M14
M21А
M21Е
M40
M55

Довжина, км
0,8
1,2
2,2-2,5
3,2-3,4
3,5-3,7
3,2-3,4
2,7-2,9

Кількість КП
8
11
16 з 22-х
24 з 30-ти
26 з 30-ти
24 з 30-ти
20 з 26-ти

Група

Довжина, км

Кількість КП

W12
W14
W21А
W21Е
W40
W55

1,2
2,2-2,5
2,7-2,9
3,2-3,4
2,7-2,9
2,2-2,5

11
16 з 22-х
20 з 26-ти
24 з 30-ти
20 з 26-ти
16 з 22-х

ЗАЯВКА:
Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1153.
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
09.07.2016. Учасники, що не заявились, сплачують подвійний стартовий внесок і стартують в кінці стартового
протоколу, при наявності карт.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ:
Тип змагань – спринтерська дистанція, орієнтування по вибору. Контрольні пункти беруться у довільнопримусовому напрямку, з формою примусовості учасників змагань буде ознайомлено перед стартом. Карта
звичайна. Групи М12, W12 та OPEN бігають звичайну дистанцію в заданому напрямку. Всі контрольні пункти
облаштовані електронними станціями для відмітки чипами та призмами. Станція та призма можуть бути
закріплені на найближчому до потрібного об’єкту дереві, але не більше ніж за 1-2 м.
Місцевість паркова. Форми рельєфу плавні, рослинність добре пробігаєма, в деяких місцях висока трава,
добре розвинена система стежок та доріг.
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. Карти будуть розкладені по групам.
КП 100 на карті не буде! Фініш шляхом відмітки карткою в фінішній станції. Після фінішу не забудьте
загрузити в суддівський комп’ютер дані зі своєї картки.
НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ ТА ЯВИЩА:
Побутове сміття, канави, мікроями, нерівності поверхні, бродячі та прив’язані собаки, діти, мами з
колясками, велосипедисти.

