БЮЛЕТЕНЬ № 2

Відкриті Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування
„Олешківська весна-2021”
ОРГАНІЗАТОРИ

ГОЛОВНА
СУДДІВСЬКА
КОЛЕГІЯ

Управління освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту Олешківської міської
ради.
КЗ «Олешківський центр дитячої та юнацької творчості» Олешківської
міської ради
КЗ «Олешківська ДЮСШ» Олешківської міської ради.
КУ «Херсонський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх» ХОР.
Головний суддя
Кобець Сергій
Заступник головного судді
Альохін Василь
Головний секретар
Плохенко Андрій
Заступник головного судді по дистанціям
Михайлов Олександр
Інспектор змагань
Кандибей Євген

066-110-70-46
095-343-44-35
095-467-05-65
095-430-37-46
050-823-24-77

ТЕРМІН І МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ

05.03-09.03 березня 2021 року.
Херсонська обл., м. Олешки.
Центр змагань – приміщення КЗ «Олешківська ДЮСШ» Олешківської міської
ради, м. Олешки вул. Паркова,1

ПРОГРАМА
ЗМАГАНЬ

05 березня приїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до 18.00
в приміщенні КЗ «Олешківська ДЮСШ» Олешківської міської ради,
м. Олешки вул. Паркова,1)
06 березня

10:30-11:30 Робота мандатної комісії
11:30
Відкриття змагань
12:00
Старт першого дня змагань на дистанціях за
вибором

07 березня

10.30
11.00

Нагородження учасників за 1 день змагань
Старт другого дня змагань на довгих дистанціях
середніх дистанціях

08 березня

10.00
10.30

Нагородження учасників за 2 день змагань
Старт третього дня змагань на середніх
дистанціях
Нагородження учасників за 3 день змагань
Закриття змагань

13:00
14:00
09 березня

Від’їзд учасників змагань.

МІСЦЕВІСТЬ

УЧАСНИКИ
ЗМАГАНЬ

ВИЗНАЧЕННЯ ТА
НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ

Піщані тераси - Олешківські арені піски. Рослинність - різновікові соснові
посадки, незначне вкраплення листяних порід (акація, береза). Велика
кількість відкритого і напіввідкритого простору. Рельєф дюнного
характеру, висотою до 10 метрів. Всі дні змагань карти М 1:10 000.

Ч – Чоловіки, Ж – Жінки.
Ч,Ж – 10 (2011 р.н. та молодші); проходження дистанції під наглядом батьків
або тренерів;
Ч,Ж – 12 (2009 р.н. та молодші);
Ч,Ж – 14 (2007 р.н. та молодші);
Ч,Ж – 16 (2005 р.н. та молодші);
Ч,Ж – 21 (2004 р.н. та старші)
Ч,Ж – 40 (1981 р.н. та старші);
Ч,Ж – 50 (1971 р.н. та старші);
Ч,Ж – 60 (1961 р.н. та старші);
Переможці та призери у особистому заліку визначаються в кожній віковій групі
та нагороджуються дипломами за кожен день. Переможці та призери змагань
по сумі 3-х днів в кожній віковій групі нагороджуються медалями.
Місце спортсмена у кожній групі визначається за меншим часом проходження
дистанції.

ЗАЯВКИ

РОЗМІЩЕННЯ

Результат учасника, що не закінчив дистанцію, чи був дискваліфікований,
розміщується у фінальному протоколі нижче всіх учасників, які закінчили
дистанцію.
Для реєстрації на змагання відкрито онлайн-заявку
http://orientsumy.com.ua/index.php
При виникненні проблем з онлайн-заявкою, можна надіслати заявку
за адресою: plandriy@ukr.net Плохенко Андрій Валерійович моб. 095-467-05-65
Попередні заявки разом з підтвердженням про участь подаються не пізніше
03 березня 2021 року
Заявки завірені лікарем подаються до головної суддівської колегії 05 березня
на мандатній комісії або 06 березня 2020 року з 8.30 до 10.00 на місці
проведення першого дня змагань.
Готелі м. Херсон і м. Олешки та приватний сектор м. Олешки.
Комунальний заклад «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради
73000, м. Херсон, пр-т Ушакова, 18/2
Тел./факс: (0552)49-43-61; (0552)49-53-44
Турбаза: (0552)49-19-97; 096-720-67-34 ; 050-49-47-936
Проживання 100 грн. за добу 60-70 місць.
Посилання на інші готелі м.Херсон та м.Олешкі
http://www.hotelfregat.com/ru/ - Отель «Фрегат»
http://ninel.kherson.ua - Отель «Нинель» г. Херсон (сайт на английском)
http://www.brigantinaua.com - Отель «Бригантина» г. Херсон
http://www.elena.ks.ua/otel - Отель «Елена» г. Херсон
http://www.hotel-kolos.kherson.ua - Отель «Колос» г. Цюрупинск
http://hotels.org.ua/kherson-hotels_tsyurupinsk_obj1179 - Отель «Автосервис»
м.Олешкі
Розміщення самостійно!

СИСТЕМА ВІДМІТКИ

ФІНАНСУВАННЯ

Використовується електронна відмітка Sport Ident.
Оренда чипів становить: 0,00 грн. для всіх учасників.
Учасник змагань несе матеріальну відповідальність у випадку втрати
орендованого чипа в розмірі 1300 грн.

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань, нагородженням
переможців та призерів – за рахунок Управління освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту Олешківської міської ради.та спонсорів змагань.
Витрати пов’язані з роботою суддівської колегії, підготовкою топографічних
карт та підготовкою дистанції змагань з орієнтування бігом, здійснюються
за рахунок коштів організаторів, спонсорів змагань та добровільного
заявочного стартового внеску.

ЗАЯВОЧНІ ВНЕСКИ

Витрати для прийняття участі у змаганнях (проїзд в обох напрямках, добові
в дорозі, харчування, розміщення) здійснюється за рахунок організацій, що
відряджають.
Стартовий внесок для груп Ч,Ж –10, 12, 14, 16,60 - 120 грн. за одного
учасника за три дні змагань, або 40 грн. за один день змагань, решта груп
- 150 грн. за три дні змагань, або 50 грн. за один день змагань. Витрати
на відрядження команд за рахунок відряджуючих організацій.

ОПИС МІСЦЕВОСТІ ТА ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ
06 березня 2020 року, субота
м. Олешки, територія «Соснового бору»,
дистанція за вибором, 46.609272, 32.733323
Вiковi групи

Ч10
Ч12
Ч14
Ч16
Ч21
Ч40
Ч50
Ч60
Ж10
Ж12
Ж14

На карті відсутня мережа доріг та стежок
На карті відсутня мережа доріг та стежок
На карті відсутня мережа доріг та стежок
На карті відсутня мережа доріг та стежок
На карті відсутня мережа доріг та стежок

Визначена суддями
кількість КП
які треба взяти на
дистанції

Всього на
дистанції КП

8
10
13
16
18
16
13
10
7
9
12

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Ж16 На карті відсутня мережа доріг та стежок
Ж21 На карті відсутня мережа доріг та стежок
Ж40 На карті відсутня мережа доріг та стежок
Ж50 На карті відсутня мережа доріг та стежок
Ж60 На карті відсутня мережа доріг та стежок
Контрольний час – 90 хв.
Карти: дистанції за вибором А4, М1:10000, Н=2,5 м

15
17
15
12
9

18
18
18
18
18

Місцевість змагань. Піщані тераси – Олешківські арені піски. Рослинність – різновікові соснові
посадки, з доброю видимістю, листяних порід (акація, береза) Значна кількість відкритого і
напіввідкритого простору. Рел’єф дюнного характеру, висотою до 8 метрів.
Грунт піщаний. Добре розвинена мережа доріг та стежок.
Карта. м. Олешки, територія «Соснового бору», автор О.Михайлов, правки 2021р. Масштаб 1:10 000,
перетин рельефу – 2,5м. Карта обмежена з півдня, південного сходу та з північного сходу шосе,
північного заходу будинками м. Олешки. Аварійний азимут – північний захід будинки м. Олешки, далі
до фінішу. Рух по коліям та шосе заборонений!!! Контрольний час – 90 хв.
.

07 березня 2020 року, неділя
Експрес № 1
довга дистанція, 46.587133, 32.892933
Вiковi групи

Ч10
Ч12
Ч14
Ч16
Ч21
Ч40
Ч50
Ч60
Ж10
Ж12
Ж14
Ж16
Ж21
Ж40
Ж50
Ж60

Довжина
[км]

Кількість КП

1,200
2,100
4,200
6,500
9,800
6,200
5,400
3,800
1,200
1,800
3,500
5,200
7,300
4,600
3,500
2,700

4
6
11
15
20
13
14
11
4
6
10
12
15
13
11
9

Контрольний час – 120 хв
Карти: дистанції довга дистанція А4, М1:10000, Н=2,5 м
Місцевість змагань. Піщані тераси – Олешківські арені піски. Рослинність – різновікові соснові та
листяні породи (акація, береза). Значна кількість відкритого і напіввідкритого простору та болот. Рел’єф
дюнного характеру, висотою до 6 метрів. Грунт піщаний. Добре розвинена мережа доріг та стежок.
Карта. Експрес № 1, автор О.Михайлов, 2020р. Масштаб 1:10 000, перетин рельефу – 2,5м. Карта
обмежена з південного заходу шосе Херсон - Сімферополь, з північного сходу залізничними коліями, з
заходу – дачний масив Експрес і гравійна дорога, зі сходу чітких обмежень немає. Аварійний азимут –
південний захід до шосе, далі до фінішу. Рух по коліям та шосе заборонений!!! Контрольний час – 120
хв.

08 березня 2020 року, понеділок
Експрес № 2
середня дистанція, 46.569886, 32.912807
Вiковi групи

Ч10
Ч12
Ч14
Ч16
Ч21
Ч40
Ч50
Ч60
Ж10
Ж12
Ж14
Ж16
Ж21
Ж40
Ж50
Ж60

Довжина
[км]

Кількість КП

1,500
2,100
3,700
4,800
6,800
5,200
4,300
3,200
1,500
1,900
3,300
4,100
5,400
4,100
3,200
2,800

4
8
10
13
16
14
12
11
4
7
9
12
14
12
11
11

Контрольний час – 90 хв.
Карти: середня дистанція А4, М1:10000, Н=2,5 м

Місцевість змагань. Піщані тераси – Олешківські арені піски. Рослинність – різновікові соснові та
листяні породи (акація, береза). Значна кількість відкритого і напіввідкритого простору. Рел’єф дюнного
характеру, висотою до 6 метрів. Грунт піщаний. Добре розвинена мережа доріг та стежок.
Карта. Експрес № 2, автор О.Михайлов, 2021р. Масштаб 1:10 000, перетин рельефу – 2,5м. Карта
обмежена з південного заходу шосе Херсон - Сімферополь, з північного сходу залізничними коліями, з
заходу – дачний масив Експрес і гравійна дорога, зі сходу чітких обмежень немає. Аварійний азимут –
південний захід до шосе, далі до фінішу. Рух по коліям та шосе заборонений!!! Контрольний час – 90
хв.

Схема розташування арен змагань.

УВАГА !!!
До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які вчасно
надіслали попередню заявку та при проходженні мандатної
комісії пред'явили наявність страхового полісу
та залікову книжку спортсмена.
Відповідальність за життя та здоров’я учасників, 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!
ЗАПРОШУЄМО НА ЗМАГАННЯ!!!
18-22.03.2021 року

23-27.09.2021 року

«Кубок Олешшя-2021»

«Таврійська осінь-2021»

17-21.06.2021 року

«Summer Cup Oleshki 2021»
присвячені пам’яті В.Карася

28.10-01.11.2021року

«Олешківські канікули-2021»

ДО ЗУСТРІЧІ НА ЛІСОВИХ ТРАСАХ
„ОЛЕШКІВСЬКОЇ ВЕСНИ-2021”
МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

