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СТАРТ: 

08:40 - 9:40 – Мандатна комісія. 
9:45   – Відкриття змагань 
10:00  – Старт першого учасника. 

МАПА (ISSOM2007): 

Масштаб – 1:2500 
Перетин рельєфу – 1,5 м. 

ВІДМІТКА: 

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

ЦЕНТР та АРЕНА ЗМАГАНЬ:  

 



Центр змагань знаходиться в східній частині парка ім.Савицького 
(Ленінського комсомолу, або Капустинського).  

Червоним на схемі позначений рух пішки від зупинок «Фабрика Технічних 
тканин (Малиновський суд)» та «Бугаївська (Дальницька)», синім – заїзд власним 
автотранспортом та пішки від зупинки «Акордна (Мельницька)» 

Маршрути транспорту можна знайти на 
https://2gis.ua/odessa/geo/1971012031742028%2C30.697603%2C46.461866?querySt
ate=center%2F30.69241%2C46.467557%2Fzoom%2F15  

Місцевість змагань – невеликий парк з озером. 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Організатори 3 етапа –Сергій та Людмила Стоян, тел. 095 4224215. 

ФІНАНСУВАННЯ: 

Для підготовки карт, прокату спорядження, а також формування призового 
фонду учасники змагань вносять заявочний внесок згідно таблиці:  
 
№ Група Для членів ФСОУ  інші   

1 Child10, MW12, MW14 15 грн. 15 грн. 
2 MW55 15 грн. 25 грн. 
3 MW21A, MW21E, MW35 25 грн. 40 грн. 

ГРУПИ: 

Группа Участники 
Child10 2007 рік народження та молодші у супроводi дорослих 
М12, W12 2005 р.н. та молодші  
М14, W14 2003 – 2004 р.н. та молодші 
М21А, W21А Вільне комплектування  
М21Е, W21Е Вільне комплектування (елітні дистанції) 
М35, W35 1963 – 1982 р.н. та старші 
М55, W55 1962 р.н. та старші 
• Новачки можуть брати участь поза конкурсом, пройшовши дистанції 12 та 14 груп. 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:  

Група Довж., 
км 

Кількість КП 
(дистанція+лабіринт) Група Довж., 

км 
Кількість КП 

(дистанція+лабіринт) 
M12 1,3 13+8 W12 1,3 13+8 
M14 1,6 18+11 W14 1,6 18+11 

M21А 2,5 26+11 W21А 2,3 25+9 
M21Е 2,5 30+15 W21Е 2,5 26+11 
M35 2,5 30+15 W35 2,5 26+11 
M55 2,3 25+9 W55 2,3 25+9 

Child10 1,1 9+6    

 

https://2gis.ua/odessa/geo/1971012031742028%2C30.697603%2C46.461866?queryState=center%2F30.69241%2C46.467557%2Fzoom%2F15
https://2gis.ua/odessa/geo/1971012031742028%2C30.697603%2C46.461866?queryState=center%2F30.69241%2C46.467557%2Fzoom%2F15


ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка за адресою 
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1322 .  
Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів чіпів і 
команди можна також надіслати на ssp031263@gmail.com  (якщо не вийшло 
заявитися в он-лайн заявці). Прийом заявок до 15-00 суботи 17.06.2017. 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 з елементами 

азимутального ходу.  
Для всіх груп, окрім Child10, MW12 та MW14, буде видалено частину карти за 

виключенням кружка діаметром 12мм навколо місця розташування  КП та деяких 
особливих об’єктів.  

У груп Child10, MW12 та MW14 буде повна карта.  
Також на дистанції буде лабіринт. Дистанція лабіринту буде на зворотній 

стороні карти. Дистанція лабіринту без номерів КП. За кожну помилку в лабіринті 
буде нараховуватись штраф – до часу проходження буде додаватися 30сек за 
кожне неправильне КП (дискваліфікації за помилку в лабіринті не буде). 

Всі контрольні пункти облаштовані призмами та електронними станціями для 
відмітки чіпами. Станція та призма можуть бути закріплені на найближчому до 
потрібного об’єкту дереві, але не більше ніж за 1-2м.  

Учасники змагань очищають електронну картку в станції очистки (CLEAR) і 
стартують шляхом відмітки карткою у стартовій станції (START).  

Для більшості груп будуть «метелики» з повторним взяттям одного з КП. 
Фініш шляхом відмітки карткою в фінішній станції.  

Після фінішу ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗЧИТУВАННЯ ДАНИХ зі своєї картки в 
суддівський комп’ютер 

 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ  
Скриті в високій траві ямки. Будьте уважними, рухаючись по високій траві.. 
На місцевості змагань є клумби. Біг по ним ЗАБОРОНЕНИЙ!  
 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1322
mailto:ssp031263@gmail.com

