ТриСто-2017
Лісовий масив Алтестово
03.12.2017
СТАРТ:
6:00-10:30 – Заїзд учасників.
10:20
– Відкриття змагань, інформація по дистанції
10:30-11:30 – Старт учасників.
МАПА:
Автор П. Іванов – дуже старовинна мапа.
Корегування – останні М. Тесленко, І. Трімбой, березень 2017.
Масштаб різний (уважно дивитись біля шматків мапи). Перетин - 5м.
ВІДМІТКА:
Електронна відмітка SportTime. Електронні картки SportIdent - SI8, SI9 та SportTime ST50.
ОРГАНИЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:
Милослава Петренко, Світлана Григоренко, Ігор Трімбой, Сергій та Людмила Стоян, Олег Піщурников

Справки за телефоном 095-4224215 або ssp031263@gmail.com
Бажано заявитись тут: http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1413
ГРУППЫ:
М45, М75, М105 та W45, W75, W105 , незважаючи на вік та спортивну майстерність
(45, 75, 105 – час, відведений на активне пересування по мапі)
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДИСТАНЦІЇ:
Дистанція ДУЖЕ і ДУЖЕ Д О В Г А . Всі бігаємо 45, 75 або 105 хвилин.
(Але хто прибіжить раніше – тому більше дістанеться)
Тобто, на мапі буде дуже багато КП (скільки встигнемо поставити). Кожен КП буде мати
свою вагу від 1 до 5 балів (перша цифра в номері КП-2 = кількість балів за взяття цього КП,
наприклад КП45 важить 2 бали).
Потрібно за відведений час «назбирати» якомога більше балів. Послідовність взяття КП
не важлива. За кожен КП бали нараховуються лише 1 раз.
За перевищення часу – мінус 1 бал за кожну неповну хвилину.
Наприклад:
Ви змагаєтесь по групі MW45. Взяли КП на 38 балів, але використали для цього
47хв.35сек. Ваш результат 38 – 3 = 35 балів.

При однаковій кількості балів вище в протоколі буде той хто витратив для проходження
дистанції менше часу.
СТАРТ самостійно через очистку електронної картки та стартову станцію, ФІНІШ –
відмітка в фінішній станції. Не забудьте згрузити дані з електронної картки в комп’ютер.
Паралельно з орієнтуванням бігом буде дистанція з вело орієнтування (MTBO).
Бажаючим взяти участь в MTBO інформація тут - https://www.facebook.com/groups/odessaorient/
.
Дуже сильні зможуть взяти участь в обох змаганнях. Спочатку в числі перших стартувати
в біговому змаганні, а після фінішу – в вело.
НАГОРОДЖЕННЯ:
Переможці та призери нагороджуються Дипломами та нев'янучою славою переможців.
Будуть також пам’ятні призи, але не призерам, а за відповідні місця (зв’язані якимось чином з
іменинниками).
А ЯК ЖЕ ДОЇХАТИ:
Зустрічаємось тут - 46°38'16.8"N 30°33'21.7"E (46.637985, 30.556028).
Доїхати любим транспортом в київському напрямку до зупинки с.Алтестово. Далі за схемою
1,4км. На повороті в ліс (з’їзд з асфальтової дороги) буде маркування.
У кого своє авто – можна доїхати прямо до арени змагань (незалежно від погоди)

Параметри дистанцій і карти
У груп MW45 лише карта зі сторони Хаджибейського лиману (дистанція без перетинання дороги).
Масштаб 1:4000. Кількість КП – 31…37, 40…47, 50…52. Максимальна кількість балів = 32.
У груп MW75 та MW105 – карта буде різномасштабна від 1:5000 до 1:10000. Тобто буде
декілька фрагментів різних масштабів, які між собою частково перекриваються. КП 31…72.
Максимальна кількість балів = 114.

