
10 листопада 2019 рік, Олешківський р-он, Херсонська обл.

Центр змагань розташується біля ст. Олешки (ст. Цюрупинск) 

координати - N46°38'0,26"  E32°49'39,83"

З 8.30 до 9.40 заїзд учасників, мандатна комісія 

Групи за вибором стартують Ч/Ж 10 - 9.50

                                                    Ч/Ж 11 - 9.55

                                                    Ч/Ж 12 - 10.00

                                                    Ч/Ж 13 - 10.05

Групи в заданому напрямку стартують о 10.10

З центру змагань (фініш) до старту 200 метрів 

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які вчасно заявилися попередньо!  

7 листопада! :Попередні заявки подаються до  Заявитись можна

1  -. На електронну пошту  plandriy@ukr.net 

2. Зателефонувавши організаторам або написати в Viber - 095 46 70 565 

Усі витрати, пов'язані з проведенням змагань, за рахунок стартового внеску:

Ч/Ж 10, 11, 12, 13 – 15 грн, Ч/Ж 14, 16, 18 – 20 грн, Ч/Ж 21, 45, 55 – 25 грн.

На змаганнях буде використовуватись електронна відмітка SportIdent 

Змагання проводятся згідно

діючих правил спортивного орієнтування. 

Організатор - Комунальний заклад «Центр туристсько-краєзнавчої

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради

Клуб спортивного орієнтування «Суворовець»

Місцевість: піщані тераси, олешківські аренні піски. 

Рослинність: різновікові соснові посадки, незначне вкраплення листяних видів

(акація, береза). Велика кількість відкритого і напіввідкритого простору. 

Рельєф дюнного характеру висотою до 6 метрів. 

ВІДКРИТА ПЕРШІСТЬ
«ЦЕНТРУ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

Дистанція у заданому напрямку та роздільний старт по групам Ч/Ж 14, 16, 18, 21, 45, 55.

Контрольний час – 90 хвилин. Параметри дистанції:

Лінії магнітного мередіану не паралельні

обрізу карти у групах Ж21, Ч21 та Ч45!

В змаганнях приймають участь спортсмени у вікових групах 

Ч/Ж – 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 45, 55.

За фізичну підготовку, безпеку учасників відповідальність 

несуть самі учасники та їх тренера (представники)!

До зустрічі на наших змаганнях!

Карти надруковані на струменевому принтері. 

Маштаб 1:10000, перетин рельєфу 2,5 метри. Аварійній азимут - північ.

Дистанція за вибором та старт загальний по групам Ч/Ж 10, 11, 12, 13. 

На карті та на місцевості 12КП.

Групам Ч/Ж 10 необхідно взяти 5 КП.

Групам Ч/Ж 11 необхідно взяти 6 КП.

Групам Ч/Ж 12 та Ч/Ж 13 необхідно взяти 7 КП. 

Обов’язково брати останнім КП №100 (теж рахуется як КП) - початок фінішної маркіровки!

Контрольний час – 60 хвилин.

КУБОК ПАМЯТИ
открытые соревнования по спортивному ориентированию

посвященные памяти Геннадия Плохенко

Клуб спортивного ориентирования «Суворовец»

8 ноября 2020 год, с. Великие Копани
Центр соревнований - 1 км от ж.д. ст. Великие Копани
Начало соревнований - 11.00

Предварительные заявляемся до 5 ноября
на эл. почту - plokhenko@ukr.net

Принимают участие спортсмены в возрастных группах:
М/Ж – 12, 14, 16, 21, 35, 45, 55.
За физическую подготовку, безопасность участников 
ответственность несут сами участники и их тренера!

Стартовый взнос для групп М/Ж 12, 14, 16 - 30 грн, 
М/Ж 21, 35, 45, 55 - 40 грн.
На соревнованиях используется электронная отметка

У всех групп средняя дистанция в заданном направлении

Больше информации позже на www.suvorovets.ks.ua

До встречи на наших стартах!

КУБОК ПАМЯТИ
открытые соревнования по спортивному ориентированию

посвященные памяти Геннадия Плохенко

Клуб спортивного ориентирования «Суворовец»

8 ноября 2020 год, с. Великие Копани
Центр соревнований - 1 км от ж.д. ст. Великие Капани
Координаты - N46°30'37"  E33°00'08"
Район и центр соревнований см. на google maps >>>

З 10.00 до 10.45 заезд учасников, мандатная комисия
Старт соревнований в 11.00

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 
которые предварительно заявились
Предварительные заявки принимаются до 5 ноября 
Заявляемся на эл. почту -  plokhenko@ukr.net
или в Вайбер(0958229892)

Принимают участие спортсмены в возрастных группах:
М/Ж – 12, 14, 16, 21, 35, 45, 55.
За физическую подготовку, безопасность участников 
ответственность несут сами участники и их тренера!

Стартовый взнос для групп М/Ж 12, 14, 16 - 30 грн, 
М/Ж 21, 35, 45, 55 - 40 грн.
На соревнованиях используется электронная отметка

Местность представляет собой песчаные террасы, 
рельеф дюнного характера высотой до 10 метров
Растительность - разновозрастные сосновые посадки,
незначительное вкрапления лиственных видов
(акация, береза). Небольшое количество открытого 
и полуоткрытого пространства

Карты напечатаны на струйном принтере и упакованы 
в файлы. Масштаб 1:7500, сечение рельефа - 2,5 метра 
Аварийный азимут - юг!

У всех групп дистанция в заданном направлении 
Старт раздельный по минутам(группам)
Контрольное время - 120 минут

Соревнования проходят согласно действующим
правилам по спортивному ориентированию

Сайт соревнований - www.suvorovets.ks.ua

До встречи на наших соревнованиях!

М группы Ж
2,5 км 11 кп 12 2,4 км 11 кп
3,0 км 13 кп 14 2,8 км 10 кп
4,4 км 15 кп 16 3,6 км 14 кп
7,4 км 25 кп 21 6,5 км 23 кп
7,4 км 25 кп 35 6,5 км 23 кп
6,0 км 19 кп 45  5,0 км 15 кп
4,4 км 15 кп 55 3,6 км 14 кп

Параметры дистанции:

В связи с угрозой распространения
коронавируса соблюдаете правила и меры

предосторожности во время пандемии!
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