
 

О д е с ь к и й  
ПАРК -ТУР   

*  2 0 1 8  
 

Е Т А П  2  
м . О Д Е С А  

А е р о п о р т о в с ь к и й  г а й  
1 7 . 0 6 . 2 0 1 8  

СТАРТ: 

08:30 - 9:30 – Мандатна комісія. 
9:30   – Відкриття змагань 
10:00  – Старт першого учасника. 

МАПА (ISSOM2007): 

Масштаб – 1:4000 
Перетин рельєфу – 1,5 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 –парк з розвинутою сіткою доріг та стежок, та різноманітною 
рослинністю. Рельєф  майже відсутній. Територія обмежена з усіх сторін 
асфальтованими дорогами, а з півночі – забором гаражного кооперативу.  

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Організатори  2 етапу – Сергій та Людмила Стоян.  
тел. +38(095)4224215,  e-mail: ssp031263@gmail.com  
 

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 CHILD, MW12, MW15(2005рн.)  - 15 
2 MW55, MW15(2003 – 2004 рн.) 15 25 
3 MW21A, MW21E, MW35 25 40 
 
Учасники, що не мають електронних карток, зможуть взяти їх в оренду. Вартість оренди 
електронної картки – 5 грн. 
 

Сім’я (не менше трьох осіб – батьки та діти, які обов’язково приймають участь у 
змаганнях) при оплаті заявочного внеску має пільги - сплачує 50% від заявочного внеску за всіх 
за кожний вид змагань. 

 

ГРУПИ: 

№ Вікова група Учасники
1 CHILD 2008 рік народження та молодші у супроводі дорослих 
2 M12, W12 2006 рік народження та молодші
3 M15, W15 2003 рік народження та молодші
4 M21А, W21А Вільне комплектування, спрощені дистанції
5 M21Е, W21Е Вільне комплектування, ускладнені дистанції 
6 M35, W35 1983 рік народження та старші
7 M55, W55 1963 рік народження та старші

• Новачки можуть брати участь поза конкурсом, пройшовши простіші дистанції. 
 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:  

Група Довж., км Кільк. КП Група Довж., км Кільк. КП

M12 1,7 9 W12 1,7 9
M15 2,4 12 W15 2,4 12

M21А 3,0 18 W21А 2,6 17
M21Е 4,4 29 W21Е 3,8 23
M35 4,4 29 W35 3,8 23
M55 3,0 18 W55 2,6 17

CHILD 0,96 8 

 

 



ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1549    
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 17-00 суботи 16.06.2018. Учасники, що не заявились сплачують подвійний 
стартовий внесок і стартують в кінці стартового протоколу, при наявності карт. 
 

Зміна номеру ЧИПу під час мандатки – 10 грн 

ПЕРЕВІРЯЙТЕ  НОМЕРИ  СВОЇХ  ЧИПів  В  БАЗІ ! 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДИСТАНЦІЇ: 

Тип змагань – коротка дистанція в заданому напрямку для всіх груп, за винятком MW21E та 
MW35.  

Для груп MW21E та MW35 в легендах (на картах та в додаткових в стартовому коридорі) 
БУДУТЬ ВІДСУТНІ  номери КП. Крім того в групах MW21E та MW35 на одній хвилині одночасно 
будуть стартувати 3 учасника з розсіюванням. Цим учасникам під час мандатної комісії будуть 
видані міні-номери. Остання цифра в номері – номер розсіювання 1, 2 або 3 (карти будуть в 
різних кишенях картороздатки). На зворотній стороні карти будуть надруковані назва дистанції 

та номер розсіювання, наприклад М21Е, М35 1.  
Якщо взяв не свій номер – вважай, що не бігав. 

 
Небезпечні місця: незначний рух авто в житловому масиві, білизняні мотузки у дворах, 

побутове сміття в парку.  
 

Всі контрольні пункти облаштовані призмами  та електронними станціями для відмітки чипами. 
Станція та призма можуть бути закріплені на найближчому до потрібного об’єкту дереві, але не 
більше ніж за 1-2м. Відстань між двома різними КП незалежно від легенди не  менше 20м. 

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. Карти будуть 
розкладені по групам. 

Фініш шляхом відмітки карткою в фінішній станції. 

Після фінішу не забудьте загрузити в суддівський комп’ютер дані зі своєї картки. 

 

 


