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СТАРТ: 

10:00 - 10:45  – Мандатна комісія. 
10:45   – Відкриття змагань 
11:00   – Старт першого учасника. 

КАРТА: 

Автор: М.Тесленко –2014 р.  
Масштаб – 1: 4000 
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 – міські квартали.  
Центр змагань (мандатка, старт, фініш) – приміщення школи Ступені, адреса: вул. Ільфа і 

Петрова, 31а. (точніше на схемі). 
Переглянути всі способи проїзду по центру змагань можна використовуючи ресурс 

http://2gis.ua/odessa (інтерактивна карта міста зі всіма маршрутами громадського транспорту) 
Координати центру змагань 46°23'39.0"N 30°43'04.2"E 
 

 
 
 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Организатори 4-го етапу – Тесленко Михайло 
тел. +38(097)-904-34-14, mail@odessaorient.ru. 

http://2gis.ua/odessa
https://goo.gl/maps/p3t8rZmrQ9w
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Одесский%20Парк-тур%202015.%20Этап%203.


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 OPEN Новачки та всі бажаючі 

2 М12, W12 2004 р.н. та молодші  

3 М14, W14 2002 – 2003 р.н. та молодші 

4 М21А, W21А Вільне комплектування (спрощені дистанції) 

5 М21Е, W21Е Вільне комплектування (елітні дистанції) 

6 М40, W40 1962 – 1976 р.н. та старші 

7 М55, W55 1961 р.н. та старші 

 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:  

№ Группа Довжина, км 
Кількість 

КП 
Група Довжина, км 

Кількість 
КП 

1 M12 0,970 8 W12 0,970 8 

2 M14 1,350 9 W14 1,350 9 

3 M21А 2,030 12 W21А 2,010 11 

4 M21Е 2,300 14 W21Е 2,300 14 

5 M40 2,300 14 W40 2,030 12 

6 M55 2,010 11 W55 1,350 9 

7 OPEN 0,970 8    

ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1089.   
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 14:00 суботи 20.02.2016. Учасники, що не заявились сплачують подвійний стартовий внесок і 
стартують в кінці стартового протоколу, при наявності карт. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ: 

Тип змагань – спринтерська дистанція в заданому напрямку. Місцевість – паркова зона. Рельєф 
плоский, рослинність добре пробігаєма, добре розвинена система стежок та доріг. Багато штучних 
забудов, парканів та приватних територій заборонених для пробігання.  

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. 

 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: 

Невеличкі непомітні паркани, штучні об’єкти, непомітні нерівності ґрунту. 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1089
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Одесский%20Парк-тур%202015.%20Этап%203.

