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СТАРТ: 

08:30 - 9:40 – Мандатна комісія. 
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 
– місцевість 
гододського типу. 
Приблизно 2 
квартали жилого 
массиву обмежені 
чотирма вулицями. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Організатор 2 етапа –  Т.В. Мельникова +380635390769  
 
 
 
 
 



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 до 2007 р.н. - 20 
2 2006 р.н. – 2005 р.н, 1960 р.н. та старші 20 30 
3 інші 30 45 
Учасники, у яких нема 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 2010 рік народження та молодші у супроводi дорослих 
2 M12, W12 2008 рік народження та молодші 
3 M15, W15 2005 рік народження та молодші 
4 M21А, W21А Вільне комплектування, спрощені дистанції 
5 M21Е, W21Е Вільне комплектування, ускладнені дистанції 
6 M35, W35 1985 рік народження та старші 
7 M55, W55 1965 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 2.76 10 W12 2.62 9 
M15 3.09 14 W15 3.03 14 

M21А 4.31 18 W21А 3.64 17 
M21Е 4.77 23 W21Е 4.01 18 
M35 3.86 18 W35 3.59 16 
M55 3.65 16 W55 3.12 15 
Child 1.7 9    

ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1905. 
Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів чіпів і команди можна 
також надіслати на мейл ssp031263@gmail.com   (якщо не вийшло заявитися в он-лайн заявці). 
Прийом заявок до 17-00 п’ятниці 31.02.2020. Учасники, що не заявились сплачують подвійний 
стартовий внесок і стартують в кінці стартового протоколу, при наявності карт. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ: 

Тип змагань – спринтерська дистанція в заданому напрямку коридорного типу. 
Мапа буде біла, окрім часток з дистанцією. 
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.  

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. 
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