
ЗИМОВИЙ  КУБОК    

м .  Одеса  – 2018 

Етап 2, школа "Ступені" 

14.01.2018 
 

 СТАРТ:  

09:30 - 10:40 – Мандатна комісія.  

10:40 – Відкриття змагань  

11:00 – Старт першого учасника.  

МАПА:  

Автор: М.Тесленко – 2014 р.  

Корегування – Г.Герт, 2018р. 

Масштаб:  CHILD10, MW12 – 1:2500;  

                   інші – 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 – житловий 
квартал між вул. Ільфа і Петрова – 
Корольова та Глушко – Вільямса.  

Центр змагань (мандатка, 
старт, фініш) – Школа «Ступені», вул. 
Ільфа і Петрова, 31А. 

Як дістатися до місця змагань 
дивіться на ресурсі 
http://2gis.ua/odessa/  (інтерактивна 
мапа міста зі всіма маршрутами 
громадського транспорту). 

Координати центру змагань: 

46°23'38.4"N 30°43'02.7"E  
(46.393993, 30.717425) 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:  

Організатор 2 етапу – Георгій Герт, 
тел. +38(050) 775 77 46  

 
ФІНАНСУВАННЯ:  

Для підготовки карт, прокату 
спорядження, а також формування 



призового фонду учасники змагань вносять заявочний внесок згідно таблиці: 

Група (незалежно від віку) Для членів ФСОУ Для НЕ членів ФСОУ 

Child10  10 10 

МЖ12  15 15 

МЖ15, МЖ55  15 25 

МЖ21А, МЖ21Е, МЖ35  25 40 

Сім’я з 3 осіб та більше (батьки та діти) має знижку 50%.  

Аренда чипа – 5грн.  

  

ГРУПИ: 

Група Учасники 

CHILD10  2008 р. н. та молодші у супроводі дорослих  

М12, W12  2006 р.н. та молодші  

М15, W15  2003 р.н. та молодші  

М21А, W21А  Вільне комплектування, спрощені дистанції  

М21Е, W21Е  Вільне комплектування, ускладнені дистанції  

М35, W35  1983 р.н. та старші  

М55, W55  1963 р.н. та старші  

 

ЗАЯВКА:  

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1436 .  

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 13.01.2018 Учасники, що не заявились сплачують подвійний 
стартовий внесок і стартують в кінці стартового протоколу, при наявності карт.  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ:  

Тип змагань – подовжена дистанція в заданому напрямку. Місцевість – житловий масив. 
Форми рельєфу плавні, добре розвинена система стежок та доріг. Для груп МЖ21Е, МЖ35 та 
МЖ55 буде частина дистанції по пам’яті. Більш детально на відкритті змагань  

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 НЕОБХІДНО  загрузити в суддівський комп’ютер дані 
зі своєї картки.  

 

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ:  

Незначний рух автотранспорту по між квартальним дорогам житлового масиву, мотузки для 
білизни в дворах, побутове сміття. 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1436

