
Клуб спортивного орієнтування «Суворовець» 
 

ВІДКРИТІ ЗМАГАННЯ З НІЧНОГО СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

«КУБОК НОЧІ 2022» 
22 січня 2022 року 
Змагання будуть проходити на мкр. ХБК, м. Херсон 
Центр змагань буде розташовано в Херсонській загальноосвітній школі №50  
(вул. Кримська, 135) GPS координати – 46.65917 32.64195 
 

Попередні заявки приймаються до 19 години 21 січня 
22 січня реєстрація учасників з 16.45 до 17.15 
Старт змагань о 17.30 
 

У змаганнях приймають участь учасники у наступних вікових групах: 
М/Ж 21 (чоловіки та жінки 2005 - 1983 р.н.) 
М/Ж 40 (1982 р.н. та старше) 
М/Ж 16 (2006 - 2007 р.н.) 
М/Ж 14 (2008 - 2009 р.н.) 
М/Ж 12 (2010 - 2011 р.н.) 

У вікових групах М/Ж 12, 14 приймають участь лише команди з мінімум з двох спорстменів! 
За фізичну підготовку та безпеку учасників відповідальність 

несуть самі учасники та їх тренера (представники)! 
 

До участі допускаються спортсмени, які вчасно заявилися попередньо 
Попередні заявки приймаються до 19.00 21 січня(п’ятниця) 
Заявитися можна на електронну пошту plandriy@ukr.net або у Viber 095 46 70 565.  
Учасники, що не заявилися попередньо, не гарантують свою участь у Кубку ночі 2022 
 

Старт загальний (одночасно для всіх учасників) 
Для груп М/Ж 21, 40 дистанція складається з двох частин: 

1. Заданий напрям з розсіюванням (0,7 км, 7 КП) М 1:2500 
2. Дистанція за вибором (40 КП) М 1:5000 

Для груп М/Ж 12, 14, 16: 
1. Дистанція за вибором (40 КП) М 1:5500 

Контрольний час для усіх груп на всю дистанцію - 90 хвилин 
Контрольні пункти обладнані світловідбивним елементом та мелком для відмітки 
Номер (шифр) КП написаний на мелке 
 

Карти надруковані на струменевому принтері, герметичні. Легенди знаходяться на лицьовій частині 
карти. Лінії магнітного меридіану не паралельні обрізу карти. 
 

Відмітка на КП відбувається мелком у карточку учасника. Номер КП (відмітка) повинна відповідати 
номеру клітинки у картці учасника (31,32,33 … ). Помилятися не можна!  

Кожне “взяте” КП (заданий напрям та вибір) учасника або команди підсумовується. Вище місце 
займає той, хто вклався у контрольний час та взяв більшу кількість КП. При рівній кількості КП вище 
місце займає учасник (команда) з меншим часом проходження дистанції. 
 

Просимо дотримуватись правил дорожнього руху при перетині вулиць з транспортом. Дивитися під 
ноги та звертати увагу на відкриті люки та стічні ями. Не збивати перехожих і не вплутуватися в 
конфлікти. Пам'ятайте, що ви – спортсмени! 
Обов’язково - кожен учасник повинен мати ліхтарик та мобільний телефон! 
 

Усі витрати, пов’язані з проведенням змагань, за рахунок стартового внеску –  
30 грн з одного учасника.  

 

 
Захід проводиться із дотриманням вимог щодо 

запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19! 
 

До зустрічі на Кубку ночі! 

mailto:plandriy@ukr.net

