
ВІДКРИТІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

До зустрічі на лісових трасах!

29 вересня (п'ятниця) - дистанція за вибором.
З центру змагань до старту 600 метрів. Фініш в центрі змагань. 
Аварійній азимут - північ (до автомобільної траси, потім на захід до центру змагань). 
На карті та місцевості розташовано 12 кп. Старт загальний по групам. 
Контрольний час – 90 хвилин.
Останнім брати КП 100 - початок фінішного маркування. 

Групи та кількість КП для взяття: 
Ч12, Ж12 – 5 кп; 
Ч14, Ж14 – 6 кп; 
Ж16, Ж45 – 8 кп; 
Ч16 - 9 кп;
Ж21, Ч45 – 11 кп; 
Ч21 – 12 кп.

30 вересня (субота) - середня дистанція у заданому напрямку.
До старту та фінішу 3,7 км від центру змагань. 
Аварійній азимут - схід (вихід на грунтову дорогу котра з’єднує фініш та центр змагань).
Старт роздільний.  Контрольний час – 120 хвилин.
              Параметри дистанцій:

30 вересня (субота) - нічне орієнтування за вибором.
З центру змагань до старту 500 метрів. Фініш в центрі змагань. 
Аварійній азимут - північ. Старт загальний. 
На карті та місцевості розташовано 12 кп. 
Контрольний час – 60 хвилин.  
За виділений час учасники повинні знайти якомога більше КП. 
Останнім брати КП 100 - початок фінішного маркування. 
За перевищення контрольного часу – зняття. 
При рівній кількості КП переможе учасник з меньшим біговим часом.

1 жовтня (неділя) - коротка дистанція у заданому напрямку. 
З центру змагань до старту та фінішу 500 метрів.  
Аварійній азимут - північ. Старт роздільний.  Контрольний час – 120 хвилин.
              Параметри дистанцій: 

Ч групи Ж

2,3 км 8 кп 12 2,1 км 8 кп

4,1 км 11 кп 14 3,7 км 11 кп

5,8 км 15 кп 16 5,4 км 14 кп

7,2 км 21 кп 21 6,6 км 20 кп

6,6 км 20 кп 45 5,8 км 15 кп

5,4 км 14 кп 55 4,1 км 11 кп

Ч групи Ж

1,9 км 7 кп 12 1,9 км 7 кп

3,1 км 9 кп 14 2,9 км 8 кп

4,6 км 10 кп 16 3,8 км 10 кп

5,5 км 16 кп 21 4,9 км 13 кп

4,9 км 13 кп 45 4,6 км 10 кп

3,8 км 10 кп 55 3,8 км 10 кп


