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СТАРТ: 

09:30 - 10:20  – Мандатна комісія. 
10:30  – Відкриття змагань 
11:00  – Старт першого учасника гандикапу. 
11:40  – Старт учасників, що не потрапили у гандикап 
14:30  – Нагородження переможців і призерів. 

КАРТА: 

Автор: ліва частіна – О.Міхайлов 
        права частина – П. Іванов 
Часткове корегування: 
                 М. Тесленко 2016 р. 
Масштаб – 1: 7500 
Перетин рельєфу – 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 – лісовий масив 
біля с. Алтестово.  

Центр змагань (мандатка, старт, 
фініш) – сосновий ліс вище кафе 
«Роднічьок». 

Дістатись до арени можна на 
автомобілі друзів-орієнтувальників,  

або автобусами  
№ 88 ринок Южний – с. Палієво  
№ 91 ринок Южний – Алтестово (дачі) 

Як проходять маршрути містом 
дивіться в https://2gis.ua/ 

або будь-яким транспортом в 
Київському напрямку. 

Їхати до зупинки Алтестово, потім 
пройти пішки 1 км по західній стороні 
траси в зворотньому напрямку. Можна 
зійти також навпроти кафе, але там 
нема переходу дороги. Прийдеться 
перелазити через відбійник на трасі. 

Схема проїзда в інтернеті  
Координати центру змагань 

46°37'31.5"N 30°32'47.6"E 
 

Прохання ко всім учасникам 
змагань - не запізнюватися на 
мандатну комісію, будуть 
видаватися номера. Реєстрація 
учасників закінчується о 10:20. 

 

https://2gis.ua/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zKfvQpGbtBIM.kIEnEER9iQL4&usp=sharing
https://goo.gl/maps/U11ZjxFQ4uy


ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Организатори фіналу – Тесленко Михайло та Трімбой Ігор. 
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 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 1,120 10 W12 1,120 10 

2 M14 2,170 12 W14 2,170 12 

3 M21А 4,320 14 W21А 3,930 14 

4 M21Е 10,860 39 W21Е 6,670 27 

5 M40 7,280 25 W40 4,320 14 

6 M55 3,930 14 W55 2,170 12 

7 OPEN 0,850 8    

ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1107.   
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 10:00 четверга 10.03.2016. Учасники, що не заявились сплачують подвійний 

стартовий внесок і стартують в кінці стартового протоколу, при наявності карт. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ: 

Тип змагань – довга дистанція в заданому напрямку, гандикап. Місцевість – яруго-балкового 
типу, закрита на 75%. Рослинність непробігаєма та важко пробігаєма, добре розвинена система стежок і 
доріг.  

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=1107
mailto:mail@odessaorient.ru?subject=Одесский%20Парк-тур%202015.%20Этап%203.


ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ: 

Стартовий протокол буде складений по 
принципу гандикапу, з відставанням від лідера 
групи по сумі 3-х кращих етапів на протязі 
Зимового Кубку Одеси 2016. До гандикапу 
попадають учасники, що відстають від лідера не 
більше ніж 35 хвилин. Інщі учасники стартують з 
інтервальним стартом через 40 хвилин після 
старту учасників гандикапу. Загальний залік 
можна подивитися за посиланням ->>. 

У груп М21Е, W21E, M40 карта буде 
надрукована на двох аркушах форматом А4 та 
вкладена в один файл та герметизована, лицеві 
сторони будуть з різних сторін. Дистанція буде 
проходити по обидві сторони траси Одеса-Київ. 
Перехід через дорогу тільки по підземному 
тунелю, перехід буде показано на карті. При 
переході будьте уважні, дивіться під ноги і не зачепіться головою. При проходженні по дистанції з дуже 
високою вірогідністю можна замочити ноги. В тунелі з правої на ліву сторону тече річка, глибина 
порядку 0,5 м. 

На аркушах буде розташовано 2 карти не з’єднані між собою. Перехідне КП буде показано синім 
кольором. На карті правої частини буде невеликий шматочок карти лівої сторони, інтерпретація 
місцевості різних авторів відрізняється. 

На дистанції в групах М21Е, W21E, M40 буде застосовуватись розсіювання типу «метелик» та 
«коробочка», будьте уважні при проходженні дистанції – багато перехресть ліній та номерів КП. 
Приблизно на 50% дистанції буде пункт підживлення (КП49). Особисте підживлення можна здати 
суддям для доставки не пізніше 10:30. На пункті буде декілька пляшок з водою. 

Група OPEN стартує о 11:40 з інтервальним стартом. Результат по 3-м кращим 
результатом з 6-ти етапів. 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: 

Обриви, кар’єри, сміттєзвалища, перехід по тунелю. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/195Pg9-LcFgqROvBLQWG_3P_lLSrnosk9hHweBYNFkhI/edit?usp=sharing

