
 

ПОЛТАВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

III матчева зустріч команд Полтава – Дніпро 

 зі спортивного орієнтування, 18-19.11.17 

Бюлетень №3 (стор.1) 
День 1 - спринт. 18.11.2017 р. (Субота) 

 
Місце проведення:  мікрорайон Половки, парковий ліс. 

Заявка:   приймається на сайті Полтавської федерації спортивного орієнтування до 15.11.2017 (до 20:00) 
через систему on-line заявок: http://hotrun.pro + http://orientsumy.com.ua або за тел.0992277131. Учасники, які 

заявились невчасно, зможуть взяти участь у змаганнях за наявності вільних карт. Учасники, які заявились, 

але не приїхали на змагання, зобов’язані викупити власні карти – 30 грн. (за 2 дні), (відповідає за вас 

представник або тренер). Гол. суддя – С.Машинський (1 кат.), постановка дистанцій С.Машинський. 

Мандатна комісія:  на арені змагань з 11:00  

Учасники повинні мати: 

 залікову класифікаційну книгу спортсмена. 

 діючий страховий поліс. 

 довідку з медичним допуском. 

    Учасники несуть особисту відповідальність за власне здоров’я.  

Старт:  об 12:00, інформація судді 11:45, старт по хвилинам, інтервал 1-2 хвилини 

Місцевість: жилий масив, парковий ліс різної прохідності, багато стежок, є невеликий набір висоти. 

Рекомендований одяг – по погоді, взуття шиповане. 

Карта: автор карти  Іванов Ю., С.Машинський (2015), повне оновлення 2017, формат А4 у зіпфайлі, друк 

струменевий. 

Масштаб:  1:5000 м., перетин – 2.5 м. 

Аварійний азимут: захід, схід, південь  до жилих районів 

Відмітка на КП: електронна відмітка SportTime (м.Одеса), чіпи всім будуть роздані 

Параметри дистанцій: 

Група: Довжина Кількість 

КП 

Група: Довжина Кількість 

КП 

Стартовий 

(заявочний) внесок 

Ч-12, Н 1500 м. 14 Ж-12, Н 1500 м. 14 25 грн.  

Ч-14 2300 м. 18 Ж-14 2300 м. 18 25 грн.  

Ч-16 3000 м. 20 Ж-16 3000 м. 20 40 грн. 

Ч-18 4000 м. 20  Ж-18 3500 м. 18 40 грн. 

Ч-21 4000 м. 20  Ж-21 3500 м. 18 40 грн. 

Ч-35 4000 м. 20  Ж-35 3500 м. 18 40 грн. 

Ч-45 3000 м. 20 Ж-45 3000 м. 20 40 грн. 

Ч-55 3000 м. 20 Ж-55 3000 м. 20 40 грн. 

Ч-65 2300 м. 18 Ж-65 2300 м. 18 40 грн. 

Погода: +3 - +4 С, ясно (дані Гісметео) 

Проживання: подробиці на сайті 

Контрольний час:  1.5 години для всіх груп, після сплину КЧ знімають КП.  

Нагородження:  переможці та призери нагороджуються грамотами та призами наступного дня перед 

стартом. 

Інформація для спортсменів: 

 спортсмени груп Н (новачки), діти – дозволяється проходити дистанцію у супроводженні тренера 

чи батьків.  

 група  піший клас  -  спортсмени проходять дистанцію пішки, бігти заборонено! 

 дістатись до арени змагань можна маршруткою, що йде на м-н Половки, вставати на зуп.Латишева чи 
Бібліотека, далі по схемі 

 у випадку малої кількості учасників у групі, суддівська колегія має право об’єднати групи. 

 

 

 

 

 

 

http://hotrun.pro/
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ПОЛТАВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

III матчева зустріч команд Полтава – Дніпро 

 зі спортивного орієнтування, 18-19.11.17 

Бюлетень №3 
(стор.2)

 
День 2 – подовжена, 19.11.2017 р. (Неділя) 

 
Місце проведення:  лісовий масив Лісові Поляни (ЧУ серед юнаків 2015) 

Заявка:  приймається на сайті Полтавської федерації спортивного орієнтування до 15.11.2017 (до 20:00) 
через систему on-line заявок: http://hotrun.pro + http://orientsumy.com.ua або за тел.0992277131. Учасники, які 

заявились невчасно, зможуть взяти участь у змаганнях за наявності вільних карт. Учасники, які заявились, 

але не приїхали на змагання, зобов’язані викупити власні карти – 30 грн. (за 2 дні), (відповідає за вас 

представник або тренер). Гол.суддя – С.Машинський (1 кат.). 

Мандатна комісія:  на арені змагань з 10:00  

Учасники повинні мати: 

 залікову класифікаційну книгу спортсмена. 

 діючий страховий поліс. 

 довідку з медичним допуском. 
    Учасники несуть особисту відповідальність за власне здоров’я.                                  Зразки карти 

Старт:  об 11:00, інформація судді 10:45, старт по хвилинам, інтервал 2-3 хвилини 

Місцевість: лісова місцевість хвойних порід (сосна) з формами мікрорельєфу, є вирубки, молодняк сосни, 

сітка доріг розгалужена добре. Форма одягу – закрита, взуття – шиповане.  

Карта: автор карти О.Левчик (2002), О.Гаврилюк (2009), В.Кір’янов (2015), оновлення С.Машинський (2017), 

формат А4 у зіпфайлі, друк струменевий. 

Масштаб:  1:10000 м. , перетин – 2.5 м. 

Аварійний азимут: південь до полігону, схід до дороги. 

Відмітка на КП: електронна відмітка SportTime (м.Одеса), присипка на КП буде. 

Параметри дистанцій (оновлено): 

Група: Довжина Кількість 

КП 

Група: Довжина Кількість 

КП 

Стартовий 

(заявочний) внесок 

Ч-12, Н 2300 м. 8 Ж-12, Н 2300 м. 8 25 грн. 

Ч-14 3800 м. 14 Ж-14 3800 м. 14 25 грн. 

Ч-16 7300 м. 23 Ж-16 5800 м. 21 40 грн. 

Ч-18 8000 м. 27 Ж-18 7300 м. 23 40 грн. 

Ч-21 9700 м. 29 Ж-21 8000 м. 27 40 грн. 

Ч-35 8000 м. 27 Ж-35 7300 м. 23 40 грн. 

Ч-45 7300 м. 23 Ж-45 5800 м. 21 40 грн. 

Ч-55 5800 м. 21 Ж-55 4400 м. 17 40 грн. 

Ч-65 5800 м. 21 Ж-65 4400 м. 17 40 грн. 

Погода: +3 - +4 С,  хмарно, без опадів (дані Гісметео) 

Контрольний час:  2 год 30 хв для всіх груп, після сплину КЧ знімають КП.  

Нагородження:  переможці та призери нагороджуються грамотами та призами після підведення 

результатів, приблизний час 15-00 

Інформація для спортсменів: 

 спортсмени груп Н (новачки), діти – дозволяється проходити дистанцію у супроводженні тренера 
чи батьків.  

 група  піший клас  -  спортсмени проходять дистанцію пішки, бігти заборонено! 

 дістатись до арени змагань можна маршруткою, що йде з Південного вокзалу на Кротенки, Котельву, 
Надержинщину, Ковалівку (виходити на зуп.Лісові Поляни, поворот на Терентіївку), проїзд 4-7 грн., 

далі по схемі. Можна дістатись міською маршруткою на Вакуленці, виходити на зуп.Брігадна, далі 

по схемі. 

 у випадку малої кількості учасників у групі, суддівська колегія має право об’єднати групи 

 

 

Не залишайте за собою сміття! До зустрічі на старті. 

http://hotrun.pro/
http://hotrun.pro/
http://orientsumy.com.ua/

