
БЮЛЕТЕНЬ  

 

Обласних змагань «Зелений стадіон - 2021» з елементами паркового орієнтування  

 

ОРГАНІЗАТОРИ: –  КУ «Херсонський обласний центр фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» ХОР. 

                               –  Відокремлений підрозділ ФСО  України у Херсонській області. 

 

 Головний суддя:  СНК  Кобець С.М. (м. Херсон) тел. 0661107046. 

  

ТЕРМІН ЗМАГАНЬ: 4 травня 2021 року 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м. Херсон, с. Антонівка, парк Жовтневий. 

РАЙОН ЗМАГАНЬ: Обмежений з півночі залізничною колією, зі сходу залізничною 

колією , з півдня р. Дніпро і з заходу автомобільною дорогою . 

РОЗКЛАД ТА ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:   4 травня, вівторок 

 

          9.00   -  10.15     Заїзд команд, мандатна комісія (в центрі змагань) 

         10.30                    Початок старту, змагань з орієнтування  

         

УЧАСТНИКИ ЗМАГАНЬ:  змагання особисті.   

Групи: Ч/Ж- KIDS (діти в супроводі батьків, тренерів), Ч/Ж-10 (2011 р.н. та молодші); 

Ч/Ж-12(2009 р.н. та молодші); Ч/Ж-14(2007 – 2008 р.н.); Ч/Ж-16(2005 – 2006 р.н.);  

Ч/Ж-18(2003 – 2004 р.н.);Ч/Ж-21(2003 р.н. та старші);Ч/Ж-35(1986 р.н. та старші); 

Ч/Ж-45(1976 р.н. та старші);  

 

ДИСТАНЦІЇ:                     

Вiковi групи Вид дистанції Визначена суддями 

кількість КП 

які треба взяти на 

дистанції 

Всього на дистанції   КП 

Ч/Ж KIDS    дистанція за вибором                      5  КП 15 КП 

Ч/Ж   10        дистанція за вибором                      6   КП 15 КП 

Ж       12        дистанція за вибором                      7   КП 15 КП 

Ч        12        дистанція за вибором                      8   КП 15 КП 

Ж       14        дистанція за вибором                      9   КП 15 КП 

Ч        14        дистанція за вибором                      10   КП 15 КП 

Ч/Ж   16        дистанція за вибором                      13   КП 15 КП 

Ч/Ж   21       
дистанція у заданому 

напрямку 
15   КП – 3.7 км  Ч/Ж   35        

Ч/Ж   45        

                                                             

ЗАЯВКИ: Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 20.00 години 

2 травня 2021 року, головному секретарю змагань Плохенко А.В. моб. 0954670565 

шляхом направлення повідомлення у VIBER!   

 

Подача попередніх заявок обов’язкова! Карти для змагань друкуються згідно 

поданих попередніх заявок! Іменні заявки затвердженні керівником та медичною 

установою, документи на спортсменів подаються безпосередньо на мандатній комісії. 



ФІНАНСУВАННЯ: Витрати, пов'язані з роботою суддівської колегії, виготовленням і 

придбанням карт, з обладнанням та підготовкою дистанції, орендою приміщень і 

транспортних витрат, нагородження переможців та призерів - за рахунок стартового внеску з 

учасників змагань, в розмірі 40 грн. з учасника! 

Витрати, пов'язані з відрядженням команд - за рахунок ОРГАНІЗАЦІЙ, що відряджають. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ: Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами та 

медалями організаторів змагань. 

 

КАРТИ: Кольорові М 1:5000. 

 

ВІДМІТКА: На змаганнях буде використовуватись електронна відмітка SportIdent. 

 

РЕЗУЛЬТАТ: Визначається за часом проходження дистанції. Місце кожного учасника 

залежить, по-перше, від числа знайдених КП і по-друге, його або її часу бігу. Зараховуються 

тільки ті КП, які визначені для даної групи (категорії).  

 

Контрольний час - 60 хвилин. 

 

УВАГА: Вулиці з інтенсивним рухом, що обмежують район змагань - перетинати 

забороняється! Через паркани не лазити - приватні території не перетинати! Обережно 

собаки! Відкриті каналізаційні люки! Присутні дороги з не інтенсивним рухом! 

Відповідальність за життя та здоров’я учасників, несуть самі несуть самі учасники, 

керівники, батьки і їх представники! 

 

У зв'язку із загрозою поширення 

Коронавіруса учасникам змагань треба суворо дотримуватися правил та заходів 

безпеки під час пандемії COVID-

19!

 
 


