
25 березня 2018 рік, Олешківський р-он, Херсонська обл.

Центр змагань розташується біля с. Саги («Птахоферма»), 

координати - N46°36'25,13"  E32°48'09,02".

З 10.00 до 11.00 заїзд учасників, мандатна комісія. Початок старту – 11.30. 

З центру змагань (фініш) до старту 500 метрів. 

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

Попередні заявки подаються до 23 березня. Заявитись можна:

1. На сайті (заповнити форму) http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1480

2. На електронну пошту plandriy@ukr.net 

3. Зателефонувавши організаторам 095 46 70 565 

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

Ч/Ж – 10, 12, 14, 16 – 15 грн, Ч/Ж 21, 45 – 20 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

Карти надруковані на струменевому принтері.

Маштаб 1:10000, перетин рельєфу 2,5 метри. 

Аварійній азимут - північ (до автомобільної траси, потім на захід до центру змагань). 

Старт загальний по групам. Контрольний час – 90 хвилин.

 

Середня дистанція у заданому напрямку з розсіюванням (метелик).

Параметри дистанцій:

Ч21 – 6,1 км 17 кп;

Ч45, Ж21 – 5,5 км 15 кп;

Ж45 – 4,7 км 14 кп.

В змаганнях приймають участь спортсмени у вікових групах 

Ч/Ж – 10, 12, 14, 16, 21, 45.

За фізичну підготовку, безпеку учасників відповідальність 

несуть самі учасники та їх тренера (представники).

До зустрічі на наших змаганнях!

Дистанція за вибором. На карті та місцевості розташовано 15 кп.
Групи та кількість КП для взяття: 
Ч10, Ж10 – 6 кп;
Ч12, Ж12 – 7 кп; 
Ж14 – 9 кп; Ч14 – 10 кп;
Ж16 – 11 кп; Ч16 – 12 кп.
Останнім брати КП 100 - початок фінішного маркування. 

приклади метеликів


