
Відкрита першість міста Суми 
 
Субота 14 квітня 2018р. 
 

Арена змагань  центр змагань розташований 
на території Сумської дитячої музичної школи 
№1(вул. Д.Галицького, 73) 
 

Реєстрація учасників  10.00-10.30 
Старт  11.00  
 

Коротка дистанція  
Заданий напрямок 
 
Карта: 
М 1 : 4000, h-2,5m. 
Міські квартали. 
Виконана в умовних знаках для спринту, надрукована на кольоровому 
струйному принтері, запакована у файл. Формат А4. 
   
Автор – Сергій Литовченко – 2017р. 
 
Обмеження району змагань: 
Північ - вул. Іллінська 
Схід - вул. Ярослава мудрого 
Захід – вул. В’ячеслава Чорновола 
Південь – вул. Першотравнева 
 
Легенди надруковані на карті, додатково можно отримати на старті.  
Роздільний старт, інтервал – 1 хв., контрольний час – 1,0 година. 
 
Відмітка КП – компостером в картці учасника змагань. 
На деяких КП відмітку може проводити суддя. 
 
Небезпечні місця: Дистанції перетинають дороги зі слабоінтенсивним 
рухом автотранспорту. Учасники повинні бути обережними при перебіганні 
цих доріг. 

Відповідальність за безпеку та збереження життя і здоров’я учасників 
на дистанції під час змагань, а також до старту та після фінішу покладається 
на представників команд, тренерів, самих учасників.   

 
Учасники змагань повинні знати та суворо дотримуватись правил 

дорожнього руху для пішоходів, виконувати санітарно-гігієнічні норми 
поведінки у паркових та жилих зонах міста, дотримуватись спортивної етики. 

 



 
Параметри дистанцій 14.04.18 за оптимальним шляхом 

 

Групи Ч 
 

Групи Ж 

 L, km КП  L, km КП 

Ч 12 1,1 6 Ж 12 1,0 6 
Ч 14 1,7 8 Ж 14 1,3 6 
Ч 16 2,6 10 Ж 16 2,4 10 
Ч 18 3,3 13 Ж 18 2,7 12 
Ч 21 3,3 13 Ж 21 2,7 12 
Ч 35 3,3 13 Ж 35 2,7 13 
Ч 50 2,6 10 Ж 50 2,4 10 

Контрольний час 1,0 година 

 
Заявочний внесок: 

групи за 1 вид змагань 
 повний пільговий 

Ч/Ж 12,14 - 5 
Ч/Ж 16,18,21,35,50 10 5 

* Дійсні члени ФСОУ та діти, що зареєстровані в ФСОУ згідно вимог 
Реєстраційного регламенту, користуються фінансовою пільгою на заявочний 
внесок. Пільга становить 50% від заявочного внеску. 
 
Нагородження 13.30-14.00   

 
Переможці та призери змагань у кожній віковій групі 
нагороджуються грамотами та медалями Відділу у справах 
молоді та спорту Сумської міської ради.   

 
Увага! Просимо представників команд забезпечити 
наявність кодів. 
Всі призери наших змагань повинні надати свій 
ідентифікаційний код. Школярі, які ще не отримали код, повинні 
вказати прізвище, ім’я та по батькові та ідентифікаційний код 
одного з батьків.  



 
Бажаємо вдалих стартів! 

 
 

Арена змагань 14.04.18 
 

 
 
Розміщення учасників, зона розминки обмежена 
прибудинковою територією дитячої музичної 
школи №1. 
 
Туалет – в офісному приміщенні (за схемою) 

 



Відкрита першість міста Суми 
 
Неділя 15 квітня 2018р. 
 
Арена змагань центр змагань розташований 
на території  водно-веслувальної бази СумДУ 
(вул.Кринична, на березі річки Псел). 
 

Реєстрація учасників  10.00-10.30 
Старт  11.00 
 

Середня дистанція  
Заданий напрямок 
Карта: 
М 1 : 5000, h-2,5m. 
Міські квартали, паркова зона та пойма р.Псел 
Виконана в умовних знаках для спринту, надрукована на кольоровому 
струйному принтері, запакована у файл. Формат А4. 
   
Автор – Сергій Усенко 2009р., Сергій Литовченко – 2017р. 
 
Обмеження району змагань: 
Північ - парк 
Схід - вул. Прокоф’єва, вул.Кринична 
Захід - вул. Над’ярна 
Південь – р-н Баси 
 
Легенди надруковані на карті, додатково можно отримати на старті.  
Роздільний старт, інтервал – 1 хв., контрольний час – 1,5 години. 
 
Відмітка КП – компостером в картці учасника змагань. 
На деяких КП відмітку може проводити суддя. 
 
Небезпечні місця: Дистанції перетинають дороги зі слабоінтенсивним 
рухом автотранспорту. Учасники повинні бути обережними при перебіганні 
цих доріг. Перетинати вул. 20-річчя Перемоги з інтенсивним рухом 
автотранспорту тільки під мостом по берегу річки. 
 
Відповідальність за безпеку та збереження життя і здоров’я учасників на 
дистанції під час змагань, а також до старту та після фінішу покладається на 
представників команд, тренерів, самих учасників.   

Учасники змагань повинні знати та суворо дотримуватись правил 
дорожнього руху для пішоходів, виконувати санітарно-гігієнічні норми 
поведінки у паркових та жилих зонах міста, дотримуватись спортивної етики. 

 



Параметри дистанцій 15.04.18р. 
 

Групи Ч 
 

Групи Ж 

 L, km КП  L, km КП 

Ч 12 2,4 11 Ж 12 2,4 11 
Ч 14 2,6 14 Ж 14 2,5 14 
Ч 16 3,7 23 Ж 16 3,2 19 
Ч 18 4,3 28 Ж 18 3,5 23 
Ч 21 4,3 29 Ж 21 3,7 23 
Ч 35 3,5 23 Ж 35 3,5 23 
Ч 50 3,5 23 Ж 50 2,8 13 

Від фінішної арени до старту  700м  

Контрольний час 1,5 години 

 
Заявочний внесок: 

групи за 1 вид змагань 
 повний пільговий 

Ч/Ж 12,14 - 5 
Ч/Ж 16,18,21,35,50 10 5 

* Дійсні члени ФСОУ та діти, що зареєстровані в ФСОУ згідно вимог 
Реєстраційного регламенту, користуються фінансовою пільгою на заявочний 
внесок. Пільга становить 50% від заявочного внеску. 
 
Нагородження 14.00-14.30   

Переможці та призери змагань у кожній віковій групі 
нагороджуються грамотами та медалями Відділу у справах 
молоді та спорту Сумської міської ради. 

 
Увага! Просимо представників команд забезпечити 
наявність кодів. 
Всі призери наших змагань повинні надати свій 
ідентифікаційний код. Школярі, які ще не отримали код, повинні 
вказати прізвище, ім’я та по батькові та ідентифікаційний код 
одного з батьків.  

 



Бажаємо вдалих стартів! 




