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СТАРТ: 
6:00-11:00  – Заїзд учасників. 
11:00-12:00  – Старт учасників. 

МАПА: 
Автори О.Михайлов, Р.Слободянюк – але дуже давно (древня карта).  
Корегування – мінімальні  
Масштаб 1: 75000. Перетин - 5м. 

ВІДМІТКА: 
Електронна відмітка SportTime. Електронні картки SportIdent - SI8, SI9 та  SportTime - ST50.   

ОРГАНИЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 
Ігор Трімбой,  Сергій та Людмила Стоян. 

              
 
Справки за телефоном 095-4224215 або ssp031263@gmail.com. 
Бажано заявитись тут: http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1842  

ГРУППЫ: 
М30, М60, М90 та W30, W60, W90 , незважаючи на вік та спортивну майстерність  
(30, 60, 90 – час у хвилинах, відведений на активне пересування по мапі) 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДИСТАНЦІЇ: 
Дистанція ДУЖЕ і ДУЖЕ   ДОВГ А .   Всі бігаємо 30, 60 або 90 хвилин.  
(Але хто прибіжить раніше – тому більше дістанеться) 
 
На мапі 42 контрольних пункти (можливо навіть всі поставимо). Орієнтовно ХХкм по прямій 

для взяття всіх КП по оптимальному шляху (дізнаємось після фінішу призерів). 
 
Тобто, на мапі буде дуже багато КП. Кожен КП має свою вагу від 3 до 7 балів (перша цифра в 

номері КП – кількість балів за взяття цього КП). 
Потрібно за відведений час «назбирати» якомога більше балів. Послідовність взяття КП не 

важлива. За кожен КП бали нараховуються лише 1 раз. 
За перевищення часу – мінус 2 бали за кожну неповну  хвилину. 
Наприклад: 
Ви змагаєтесь по групі Х60. Взяли КП на 27 балів, але використали для цього 63хв.35сек. 

Ваш результат 27-8=19балів. 
За однакової кількості балів вище в протоколі буде той хто витратив для проходження дистанції 

менше часу. 



СТАРТ самостійно через очистку електронної картки та стартову станцію, ФІНІШ – відмітка в 
фінішній станції. Не забудьте згрузити дані з електронної картки в компьютер. 

НАГОРОДЖЕННЯ: 
 Переможці та призери нагороджуються Дипломами та нев'янучою славою переможців. Можливо 
будуть також пам’ятні призи, але не призерам, а за відповідні місця (зв’язані якимось чином з 
іменинниками). Місця будуть вибрані заздалегідь та запечатані в конверт. Конверт буде розкритий уже на 
нагородженні. 

А ЯК ЖЕ ДОЇХАТИ: 
Зустрічаємось тут - 46.627566, 30.545214 (46°37'39.2"N 30°32'42.8"E).  

Доїхати любим транспортом в київському напрямку до зупинки с.Алтестово. Перейти через магістраль на 
західну сторону і пройти в сторону Одеси 600м по старій київській дорозі. Далі по маркуванням піднятись 
нагору. Маршрут на схемі показаний червоним кольором. 

ДЛЯ ТИХ ХТО БУДЕ НА АВТО: можливо залишити їх на парковці біля кафе «Джерельце» (Родничок). 
Треба доїхати по трасі до повороту на с.Палійове, розвернутись і доїхати до кафе Далі за схемою 
піднятись нагору. Маршрут жовтим кольором. Або можливий другий варіант під’їхати прямо на старт, 
повернувши на посту ДАІ наліво і далі за схемою. Станом на 01.12 польова дорога була укочена дуже 
добре. В самому лісі є пара ямок, які потрібно проїхати обережно машинам з низьким кліренсом. 

    


