
 

ОДЕСЬКИЙ  
ПАРК-ТУР 2018

Е Т А П  7  

м. Одеса,  
ОНПУ-Облдержадміністрація 

1 1 . 1 1 . 2 0 1 8  
СТАРТ: 

09:30 - 10:30 – Мандатна комісія. 
10:45 – Відкриття змагань 
11:00  – Старт першого учасника. 
13:00 - Нагородження 

МАПА: 

Автор: М. Тесленко 2018 
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 – квартали навколо Облдержадміністрації та квартал навколо Політехнічного 
університета.  

Центр змагань (мандатка, старт, фініш) – знаходиться на північний захід від Одеської 
облдержадміністраціі  (координати GPS 46.459028, 30.745233). 

Посилання на GoogleMaps: https://goo.gl/maps/MNvixGGv1CH2 

Схема: 

 

Добратися можна громадським транспортом до 
зупинки проспект Гагаріна: 



• Трамваєм № 17, 18 (з Канатної) 
• Тролейбусом № 5, 7, 9, 10 (з пр. Шевченко) 
• Маршруткою № 115, 137, 146, 185, 198, 208, 242 (з пр. Шевченко); 127, 175, 210 (з Канатної). 
 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Організатор 7 етапа – Подруцька Наталія тел. +38(050) 9602356, natashko@ukr.net. 

ФІНАНСУВАННЯ: 

Для підготовки карт, прокату спорядження, а також формування призового фонду учасники змагань 
вносять заявочний внесок згідно таблиці:  
 
№ Група  Для членів ФСОУ  Для НЕ членів ФСОУ  
1  Child10, MW12, MW15  15 грн.  15 грн. 
2 MW55 15 грн. 25 грн. 
3  MW21A, MW21E, MW35  25 грн.  40 грн.  

Аренда чипу 5 грн. 

ГРУПИ: 

Группа Участники 

Child10 2007 рік народження та молодші у супроводi дорослих 

М12, W12 2005 р.н. та молодші  

М15, W15 2003 – 2004 р.н. та молодші 

М21А, W21А Вільне комплектування (подовжені дистанції) 

М21Е, W21Е Вільне комплектування (елітні дистанції) 

М35, W35 1962 – 1982 р.н. та старші 

М55, W55 1962 р.н. та старші 
• Новачки можуть брати участь поза конкурсом, пройшовши простіші дистанції. 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:  

Група 
Довж., 

км 
Кільк. КП Група 

Довж., 
км 

Кільк. КП 

Child 10 0,910 10    
M12 1,490 12 W12 1,490 12 
M15 2,030 16 W15 2,030 16 

M21A 2,670 24 W21A 2,240 20 
M21E 3,490 27 W21E 3,210 27 
М35 3,210 27 W35 2,670 24 
M55 2,670 24 W55 2,240 20 

ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок буде відкрита он-лайн заявка. Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, 
року народження, номерів чіпів і команди можна також надіслати на natashko@ukr.net  (якщо не вийшло 

заявитися в он-лайн заявці). Прийом заявок до 20:00 четверга 08.11.2018р. Учасники, що 
не заявились сплачують подвійний стартовий внесок і стартують в кінці стартового протоколу, при 
наявності карт. 

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ: 

Тип змагань – середня дистанція. У груп CHILD, M12W12 та M15W15 звичайна карта, орієнтування 
в заданому напрямку. У всіх інших груп орієнтування за вибором.  

Масштаб 1:4000, перетин рельєфу 2,5 м. Автор: Тесленко М. 2018 р. Знаки спринтерські 
ISSOM2007. 

Старт обладнаний станціями CLEAR та START, фініш – станцією FINISH. Старт за протоколом. 

Всі контрольні пункти будуть обладнані станціями з довільними номерами. Призма та станція 
можуть бути закріплені на найближчому до потрібного об’єкту дереві (якщо це кардинально не міняє 
легенду КП), але не більше ніж за 1-2 м.  

Приклад карти для старших груп: 

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

Потім кожен учасник самостійно бере свою карту з 
відповідної кишеньки картороздатки і вирушає на 
дистанцію. Фініш шляхом відмітки електронною карткою 
в станції FINISH.  

Учасники отримують карту, де прокладені коридори 
мапи. Ширина коридору 24м. З дистанції будуть нанесені 
лише: легенда, позначки стартового пункту «К», Кп №100 
та фінішу; всі інші КП на карті не позначені, але 
встановлені на місцевості та мають номери станцій. 
Завдання учасника, дотримуючись свого коридору, 
знайти та відмітити всі КП відповідної йому групи, що 
позначені у його легенді, порядок взяття КП та напрямок 
руху по коридорам не важливий.  

Всі КП стоять в межах коридорів та добре 
проглядаються не менше ніж з 7-10м.  

 

Після фінішу не забудьте загрузити в суддівський комп’ютер дані зі своєї електронної картки і 
отримати роздруківку вашого часу на дистанції.  

Місцевість: міські квартали, переважно 4-5 поверхові будинки з невеличкою парковою зоною між 
ними, багато квітників, огороджень.  

Небезпечні місця – у міжквартальних проїздах є невеликий рух автотранспорту. Проспект 
Шевченко перетинаємо лише по підземному переходу!!! У парку є люки, невеличкі ями, 
канавки та каміння, що приховані під щільним шаром опалого листя. 

Рекомендована відкрита форма одягу, взуття без шипів. 

 


