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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
 
В ж е  б у л о  

МІСЦЕ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ  10 – 11 серпня 2019 року  м.ОДЕСА 
 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 
 

Ті ж самі що і в положенні 

 

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 
 
Дуже мало (і мабуть в останній раз) 
 
ДЕНЬ ПЕРШИЙ 
Змагання проводяться по групах: 
 
ОСОБИСТИЙ ЗАЛІК ( 10.08.2019 ) 

Група Участники 
CHILD Діти до 10років в супроводі дорослих 
M12, W12 2007 р.н. і молодші 
M15, W15 2004 ~ 2006 р.н. і молодші 
M21A, W21A 1985 ~2003 р.н. та всі бажаючі (спрощені дистанції) 
M21E, W21E 1985 ~2003 р.н. та всі бажаючі 
M35, W35 1965 ~1985 р.н. та старші 
M55, W55 1964 р.н. та старші 

 
• Новачки можуть бігати простішими дистанціями поза конкурсом. 
 
Результати першого дня змагань є основою для жеребкування учасників 
естафети в групі А. Список учасників ранжується за часом проходження 
дистанції. Цей список буде розділено на три частини: блискавичних, стрімких та 



прудких. Блискавичні учасники «виберуть» собі команду на естафету з двох 
шапок, в яких будуть імена стрімких та прудких. 
 
ДЕНЬ ДРУГИЙ 
ЕСТАФЕТА  ( 11.08.2019 ) 
 
No Группа Участники 

1 A ( Еліта ) 

Всі бажаючі. 
Жеребкування естафетних команд відбудеться одразу після 
нагородження призерів першого дня на арені змагань.  
Це як купувати кицьку у мішку… 
Попередня заявка учасників ОБОВ’ЯЗКОВА. 

2 B ( Ветерани ) 
Сумарний вік команди 160 років і більше. У складі команди
обов’язково повинна бути щонайменше одна дівчинка.  
Попередня заявка учасників ОБОВ’ЯЗКОВА. 

3 С ( Діти ) 

Сумарний вік команди не більше 38 років, максимальний вік 
учасників 14 років. У складі команди обов’язково повинна 
бути щонайменше одна дівчинка.  
Попередня заявка учасників ОБОВ’ЯЗКОВА. 

 
 
 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

10 серпня 
8:30 – 9:30 Мандатна комісія. Приносьте якомога більше грошей… Щось дамо… 
09:30  Відкриття змагань. 
10:00  Старт на дистанції в заданому напрямку 
13:00 Нагородження переможців та жеребкування команд на эстафету для 

группи A. 
 

11 серпня 
8:30 – 9:30 Мандатна комісія. 
09:30  Шикування. 
10:00  Старт першого етапу естафети; 
13:00  Нагородження переможців та закриття змагань. 
 

МАПИ  

ДЕНЬ1  

 Мапа одна – Артилерійський парк (це той що навпроти 2 кладовища, між 
вулицями Люстдорфська та Краснова, та ще й недалеко від КПЗ).  

Дистанція – звичайна заданка… але  



Мапа то одна, а шматів мапи аж чотири. Кожен шмат мапи має свій масштаб: 

1 – 1:2200,    2 – 1:3300,    3 – 1:4400,    5 – 1:5500. 

Але не переживайте – шматки мап з добрячим напуском – розберетесь. КП лише 
на одному куску, навіть якщо ця точка є на іншому шматкові мапи. 

Параметри дистанцій: 

CHILD = 0.88км, 9КП. 

MW12 = 1.59км, 16КП. 

MW21,MW35 = 2.31км, 25КП. 

MW15,MW55 – 2.38км, 23КП. 

Жалко дітей… Тому у груп CHILD та MW12 все ще легше – звичайна мапа, одним 
куском. Масштаб 1:3000. 

Старт в кармані  Люстдорфської дороги навпроти 2 кладовища. 

 

ДЕНЬ 2  

Ну тут все зовсім просто.  
Звичайна мапа Аеропортовського гаю.  
Звичайна естафета.  
Навіть масштаб звичайний 1:4000.  
Пробігли свій етап і відпочивайте, доки будуть повзати інші. Збирємось тут – 

(46.446242, 30.678667).  Для дуже ледачих – навпроти стадіону. 

Параметри дистанцій: 

A = 2.2км, 16КП 

B = 1.8км, 14КП 

С = 1.6км, 11КП 

А от у CHILD звичайна заданка – 0.95км, 7КП. 

Дистанція без приколів, але КП-100 немає. Так що біжіть одразу на фініш. 

 

ВІДМІТКА 
 

Електронна відмітка SportTime. Чипи SI8, SI9, ST50, переконайтеся що Ваш 
чіп має достатню кількість відміток (не менше 50). Спортсмени, що не мають 
чипа з такою кількістю відміток, можуть орендувати його. 

 



ФІНАНСУВАННЯ: 
 

Для підготовки мап, прокату спорядження, а також формування призового 
фонду учасники змагань вносять заявочний внесок у розмірі  

Діти та пенсіонери  (МЖ 12, 15, 55)  15 грн. за старт  

Всі інші       25 грн. за старт 

Учасники, у яких немає особистих чипів, зможуть отримати їх в оренду.  
Оренда чіпа - 5 грн за один день. 

 

ЗАЯВКА 

 Якщо ще не заявились і не знаєте де: 
Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів 

чипів і команди можна також надіслати головному секретарю на пошту 
stoyan.lyudmila@gmail.com (якщо не вийшло заявитися в он-лайн заявці).  

Прийом заявок до 21-00 четверга 08.08.2019. Учасники, що не заявилися, 
але знайшли дорогу до старту,беруть участь у змаганнях за наявності вільних 
мап та сплачують подвійний стартовий внесок. 

 

ЗАЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ 
 
Особисті результати для першого дня та командні для другого дня 

визначаються згідно Правил зі  спортивного орієнтування. Переможці та призери 
визначаються окремо у кожній групі.  

 

НАГОРОДЖЕННЯ 
 
Переможці та призери змагань нагороджуються грамотами. 
 
 

Ц Е  П О Л О Ж Е Н Н Я  Є  О Ф І Ц І Й Н И М  В И К Л И К О М  Н А  Б Л У К А Н Н Я  
 

 


