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СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ ЗМАГАНЬ 
 

 
 
 
 

Змагання проводяться за 
підтримки 

Трускавецької міської ради 
 

 
 
 
Генеральний спонсор змагань – торгова марка 
«Трускавецька».  Найкраща  питна  вода! 
 

Магія мінеральної води! 
 
http://truskavetska.ua 
 
Bulla – лідер у друку спортивних карт, номерів для 
спортивних подій, візиток, беджів і т.і. 
 
Найкращі рішення для цифрового друку! 
 
http://bulla.com.ua 
 
 

Nutrixxion– моя енергія 
 

спортивне харчування найвищої якості для бігу, 
велоспорту, тріатлону та командних видів спорту. 
 
http://shop.nutrixxion.com.ua 
 
ООО «Восток» – широкий вибір предметів для 
відпочинку, спорту та туризму, які об'єднані 
єдиною торговою маркою "Траверс".  
 
https://vostok-tm-travers.all.biz 
 
Найсмачніший шоколад будь якої форми за 
Вашим бажанням! Смачні призи Cho? зможуть 
протестувати переможці змагань! 
https://www.instagram.com/cho_benger/?hl=ru 
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Шановні друзі-орієнтувальники! 
 
Вчетверте гостинний Трускавець збирає навесні орієнтувальників з усіх куточків 
України, щоб вони сказали один одному: «О, весна!», дістали з «довгих шаф» компаси, 
одягнули бігові костюми, і гайда на стежки зеленого стадіону цього найкрасивішого 
та найвідомішого міста-курорту України! 
Впевнені, що ви скучили за щирістю мешканців Трускавця, мальовничими лісами 
Прикарпаття, цікавими дистанціями та безліччю приємних сюрпризів від команди        
«О-Весна». Тож, дуже чекаємо на зустріч з вами саме тут, у Трускавці! 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 
 

Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, 
Управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації, 
Трускавецька міська рада, команда О-Весна. 

 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 
 

Центр змагань розташовано у Трускавці, який вже майже 200 років є популярним 
бальнеологічним та spa-курортом, у ДЮСК «Спортовець» вул. Данилишиних, 11 
(GPS:  49.2762258       23.5174102).   

 

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ НА COVID-19 
 

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією та новими санітарними вимогами під 
час проведення змагань проекту «О-Весна» будуть застосовані жорсткі проти-
епідеміологічні заходи: 
1. Просимо прибувати на арени змагань не раніше ніж за годину до свого старту 
(виключення для призерів попереднього дня, які прибувають на арену для участі в 
церемонії нагородження) та покидати арену одразу ж після заминки. 
2. Спортсмени, тренери, представники, які прийшли на арену, мають обробити руки 
дезінфекційним розчином та отримати від організаторів медичні маски. 
Маску необхідно носити протягом усього часу, коли спортсмен перебуває на арені, 
у тому числі під час переодягання та розминки. 
3. Маску можна зняти лише у стартовому коридорі перед отриманням карти та викинути 
у спеціальний смітник для масок, що знаходиться на передостанній лінії стартового 
коридору. 
4. Після закінчення дистанції спортсмен самостійно кладе свою карту в мішок з назвою 
своєї області та перед зчитуванням чипу отримує нову медичну маску, яку він може 
зняти лише покидаючи арену змагань. 
5. Спортсмени, які будуть перебувати на арені без маски будуть дискваліфіковані 
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ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ 
 

Головний суддя  Василь Березовський, суддя нац. категорії 
Головний секретар  Олена Шеренковська, суддя нац. категорії 
Заст. гол. судді з інформації  Андрій Подгаєцький, суддя 1 категорії 
Заст. гол. судді по дистанціям   Артур Бенке, суддя І категорії 

 Андрій Усенко, суддя І категорії 
 Руслан Шимчук, суддя І категорії 
 Євгеній Цирень, суддя І категорії 

Старший суддя старту   Володимир Матвєєв, суддя І категорії 
Інспектор  Василь Ткаченко, суддя нац. категорії 
 

ЧЛЕНИ ЖУРІ  
 

Олег Постельняк (Сумська область) 
Тетяна Уфімцева (Черкаська область) 
Микола Коченюк (Івано-Франківська) 
 

ПРОГРАМА  
 

 

24 березня 2021 Середа 
11:00-17:00 Робота мандатної комісії чемпіонату України, полігон 
19:00 Нарада представників команд (Центр змагань) 
20:00 Публікація додаткової інформації про змагання на середніх дистанціях 
25 березня 2021 Четвер 
13:00-17:00 Змагання на середніх дистанціях, Кубок України  
18:30 Кінцевий термін подачі запитань про змагання на надкоротких дистанціях 
19:30 Публікація додаткової інформації про змагання на надкоротких дистанціях 
26 березня 2021 П’ятниця 
13:00 Церемонія нагородження призерів змагань на середніх дистанціях 
13:30-16:00 Змагання на надкоротких дистанціях, Кубок України (спринт) 
16:00 Церемонія нагородження призерів змагань на надкоротких дистанціях 
18:30 Кінцевий термін подачі запитань про змагання на подовжених дистанціях 
19:30 Публікація додаткової інформації про змагання на подовжених дистанціях 
27 березня 2021 Субота 
11:00-16:30 Змагання на подовжених дистанціях, Кубок України 
18:30 Кінцевий термін подачі запитань про змагання на скорочених дистанціях 
19:30 Публікація додаткової інформації про змагання на скорочених дистанціях 
28 березня 2021 Неділя  
Не забудьте перевести годинник на годину вперед! 
09:30 Церемонія нагородження призерів змагань на довгих дистанціях 
10:00-12:30 Змагання на скорочених дистанціях, Кубок України 
13:00 Церемонія нагородження призерів змагань на скорочених дистанціях 
29 березня 2021 Понеділок 
Роз’їзд команд  
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ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  
 

- чемпіонат серед дорослих – M/W 21Е; серед юніорів – M/W 20;  
  юнаків - M/W 12, 14, 16, 18; серед ветеранів – M/W 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 
75, 80. 
- Кубок України та Кубок України зі спринту – M/W 21Е. 
- Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів –  
  M/W 12, 14, 16, 18, 20, 21Е (не старші ніж 1998 р.н.) 
Групи M/W 21А – у рамках змагань «О-Весна». 
Склад команди: 
- Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів – до 
16 спортсменів, 1 тренер, 1 представник (детальніше – див. Регламент ММСУ). 
- чемпіонат України – кількість учасників від території не обмежена. 
Спортсмени-громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонаті України 
поза конкурсом, у змаганнях О-Весна – у загальному конкурсі. 
 

НАРАДИ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМАНД 
 

З метою протидії поширення COVID-19 буде проведена лише одна нарада 
представників команд 24.03.2021 о 19:00. На нараду просимо приходити лише по 
одному представнику від області, а для великих команд – не більше одного 
представника на 20 чол. Всі присутні на засіданні повинні перебувати в 
масці. Представники мають зайняти місце біля кольорових фішек, що будуть 
розташовані на вулиці біля Центру змагань (ДЮСК «Спортовець»).   
В інші дні представники мають можливість поставити запитання, відправивши їх 
на Viber (тел. +38067 750 5970) до 18:30. 
О 19:30 на сайті заявок ФСОУ в розділі «інформація» за посиланням 
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3056&inf=1 можна ознайомитись у 
вигляді веб-презентацій з додатковою інформацією на наступний день, прочитати 
запитання, що були поставлені. 
 

ХРОНОМЕТРАЖ ТА ВІДМІТКА 
 

На змаганнях буде застосована електронна система хронометражу та відмітки 

SportIdent. Учасники, які мають SI-чипи, мають вказати їх номери при подачі 

попередньої заявки. Учасники, які не вказали номер SI-чипу в попередній заявці, 

сплачують його оренду додатково до заявочного внеску в розмірі: 50 грн. за всі 

дні змагань (діти до 18 років та пенсіонери), 80 грн. (дорослі).  

У разі втрати чипу спортсмен повинен відшкодувати 1200 грн. 
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ПОПЕРЕДНЯ ВЕРСІЯ КАРТИ 
 

З попередньою версією карт можна ознайомитись за посиланням 
http://orientsumy.com.ua/info/TruskavetsOldMap.jpg 
 

СТАРТОВИЙ ПРОТОКОЛ 
 

Для всіх груп, стартовий протокол сформований методом електронного 
жеребкування (програма для підрахунку результатів змагань В. Куліша) у 
присутності трьох суддів, включаючи інспектора змагань. 
 

ПОПЕРЕДНІ ТА ОН-ЛАЙН РЕЗУЛЬТАТИ 
 

З метою протидії поширення COVID-19, щоб уникнути скупчень людей біля 
попередніх результатів на аренах змагань, трансляція на моніторах на аренах 
змагань проводитись не буде. Замість цього буде працювати сервіс он-лайн 
результатів та проходження радіо КП. Це дозволить спостерігати за ходом 
боротьби, дивлячись у власний смартфон, планшет або комп’ютер. Для цього 
треба відсканувати QR-код, який буде розміщено на арені та в роздруківках у 
день змагань, або скачати додаток        «LO–LiveresultatOrienteering» у PlayMarket 
або App Store та знайти необхідну дату змагань. 
Результати в он-лайн сервісі та офіційні можуть відрізнятися на 1 сек., виходячи з 
того, що їх обслуговуватимуть різні програми, які округлюють долі секунди за 
власними алгоритмами.  
За відсутності протестів на он-лайн результати, вони автоматично 
затверджуються через 15 хв. після фінішу останнього спортсмена. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
 

Місце спортсмена визначається за меншим часом проходження дистанції. 
Місце команди в загальнокомандному заліку Всеукраїнських змагань серед 
вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів визначається за більшою сумою 
балів до 12 кращих особистих результатів у кожному виді змагань серед команд 
ДЮСШ та команд позашкільних закладів окремо. Бали кожного спортсмена у 
кожній групі нараховуються за формулою: 100 x (2 - (Tуч./Тпер.)), де Tуч. – час 
проходження дистанції учасника/естафетної команди, Тпер. – час проходження 
дистанції переможцем групи. 
Спортсмени, які посіли 1-3 місця в чемпіонаті України (дорослі, юніори, юнаки, 
ветерани) нагороджуються медалями та дипломами відповідних ступенів. 
Команди, які посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку Всеукраїнських 
змагань серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів нагороджуються 
дипломами відповідних ступенів. 
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ЦЕРЕМОНІЇ 
 

Церемонії нагородження будуть проведені на аренах змагань згідно з програмою. 
Організатори просять призерів бути одягнутими у форму свого клубу чи 
спортивної школи та бути готовими до церемонії за 5 хвилин до її початку. 
 

ЗАКРИТІ РАЙОНИ 
 

Райони, що позначені на схемі (остання сторінка цього бюлетеню) червоним 
кольором, заборонені для відвідування спортсменами, представниками, 
тренерами та іншими особами, які можуть впливати на результат спортсменів. 

Виключення складає міська місцевість (включаючи центральний парк), що 
обмежена кільцевою дорогою Трускавця, яка відкрита для відвідування в будь-
який час крім днів проведення змагань у цих районах. Учасникам змагань 
дозволено проживати в будь-якому районі міста. Однак, заборонено проводити 
тренування з будь-якою картою, тестування бігом будь-яких ділянок міської 
місцевості, які позначені на схемі червоним кольором. Учасники, які проживають у 
районах змагань повинні залишити ці райони за годину до початку змагань та 
повернутись після закінчення змагань. 
 

ПОЛІГОН 
 

Місце старту модельних змагань (gps: 49.257200, 23.487440) знаходиться в 1,6 км 
від кільцевої дороги по ґрунтовій дорозі на с. Орів, яка починається біля 
санаторію «Батьківщина» (вул. Городище, 6). Місцевість модельних змагань 
гірського типу подібна до місцевості змагань на подовжених, середніх та 
скорочених дистанціях. Ліс хвойних та листяних порід, з розвиненою мережею 
доріг та стежок, середньої та поганої прохідності, місцями зустрічається ожина. 
Ґрунт глинястий, місцями – болотистий. Небезпечні місця – круті схили яруг. 
Дистанція обладнана стандартними знаками КП. Масштаб карти 1:10 000. 
Перетин 5 м. Розмір карти – 9х10 см. Карта модельних змагань є також картою 
для розминки під час змагань 27.03 на подовжених дистанціях (збережіть її). 
 

3D-RERUN ЗМАГАЛЬНИХ ДИСТАНЦІЙ 
 

Спортсмени, які під час проходження дистанцій запишуть свій gps-трек за 
допомогою годинника або смартфона з програмою gps-трекінгу, матимуть 
можливість порівняти свій трек із суперниками. Посилання для завантаження треку 
до 3D-RERUN можна буде знайти в розділі «Результати» сторінки О-Весна на сайті 
заявок ФСОУ після закриття фінішу змагального дня 
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3056&inf=2 
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25.03.2021   ЗМАГАННЯ  НА  СЕРЕДНІХ  ДИСТАНЦІЯХ  
 

Арена змагань на середніх дистанціях (49.289676, 23.505848) розташована 
поруч з рестораном «Вогні Баку» в районі автовокзалу. Відстань від Центру 
змагань до арени – 2,1 км. Відстань від арени до місця старту – 0,25 км.  
Для розминки будуть запропоновані карти (9х4см). Перед стартом, просимо 
використані карти разом з використаними масками покласти у спеціальний ящик. 
Туалети безкоштовні на автостанції (діти) та на заправці ОКО (дорослі). 
Місцевість яружного типу, розташована на висоті 320-370 м над рівнем моря. Ліс 
хвойних та листяних порід, з розвиненою мережею доріг та стежок. Ґрунт 
глинястий. Видимість переважно добра, пробігаємість добра та середня, місцями 
сланцева ожина. 
Карта оновлена в лютому 2020 р. (Гаврилюк О.), надрукована на синтетичному 
папері. Масштаб та розмір карти для груп MW 55 та старші – А4, 1:7 500, решта – 
А5, 1:10 000. Перетин 5м. Очікуваний час переможця 35 хвилин (усі групи).  
Район змагань обмежений з Півночі та Заходу – поле, зі Сходу – трасою 
Трускавець-Дрогобич, з Південного Сходу – житловим масивом, з Південного 
Заходу – трасою Трускавець-Борислав. Небезпечні місця: круті схили яруг, 
обриви. Аварійний азимут – Південь, вихід до житлового масиву, далі по дорозі 
на Північний Схід до арени змагань.  
Контрольний час для всіх груп – 2 години. 

Параметри дистанцій: 

Група Довжина КП Набір  Група Довжина КП Набір 

M12 2,5 км 8 45  W12 2,2 км 7 30 

M14 3,2 км 11 65  W14 2,7 км 9 35 

M16 4,1 км 16 70  W16 3,3 км 12 65 

M18,20 5,0 км 17 110  W18,20 4,2 км 16 90 

M21А 3,6 км 14 65  W21А 3,0 км 10 55 

M21Е 6,4 км 19 120  W21Е 5,6 км 16 105 

M35 4,5 км 15 105  W35 3,9 км 14 75 

M40 4,2 км 14 90  W40 3,4 км 13 65 

M45 3,8 км 14 60  W45 3,3 км 13 70 

M50 3,6 км 13 40  W50 3,0 км 12 60 

M55 3,2 км 12 45  W55 2,7 км 12 45 

M60 2,9 км 11 60  W60 2,5 км 11 30 

M65 2,6 км 11 40  W70,80 1,6 км 9 35 

M70,80 2,5 км 9 40      
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26.03.2021   ЗМАГАННЯ НА НАДКОРОТКИХ ДИСТАНЦІЯХ 
 

Учасники, які проживають у районі змагань зобов’язані його звільнити до 12:30.. 
Вхід до зони змагань здійснюється через естакаду, що розміщена перед 
залізничним вокзалом (gps: 49.282203, 23.511292). Карантин відсутній, але 
дотримання правил чесної гри покладається на учасників. Спортсмени можуть 
знаходитись на естакаді в будь-якому місці. Через карантин у будівлю вокзалу 
можна заходити лише в туалет та транзитом лише вгору прямуючи на престарт. 
Ті, хто зайшли на естакаду вже не можуть з неї виходити, лише на престарт. 
Туалети знаходяться в будівлі вокзалу. Місцезнаходження – за вказівниками. 
Розминку можна проводити на естакаді в межах розминочної карти (5х8см), не 
переходячи через колії. Карту для розминки можна отримати разом з маскою при 
вході. Утилізувати карту разом з маскою перед стартом. Свої речі після 
закінчення розминки необхідно знести сходами вниз у «зону зберігання речей», 
що позначена вказівниками. Самостійно забрати речі звідси можна після фінішу. 
Престарт розташований на пероні біля залізничних колій. По перону можна 
проводити нетривалу розминку. З престарту (-6 хв.) рухатись за розміткою 195 м 
до старту, де на спортсмена очікує звичайна стартова процедура. 

Вхід до вокзалу Престарт  Перевірка Легенди Карти 
           -8 хв                         -6 хв                                -3 хв             -2 хв             -1 хв            0 хв 
Після фінішу до закінчення змагань спортсменам забороняється підійматися на 
естакаду та заходити в зону змагань, що позначена на схемі на обкладинці. 
Місцевість змагань – житлова багатоповерхова забудова, приватний сектор та  
центр міста з добре розвиненою мережею доріг та стежок, великою кількістю 
штучних та рослинних об’єктів, підпірних стінок та сходів, парканів тощо. 
Прохідність добра. Набір висоти на дистанції незначний. Небезпечні місця: 
підпірні стінки, слабоінтенсивний рух транспорту. Асфальтне покриття – 80% 
Карта надрукована на синтетичному папері. Складена у 2019 р. (Тесленко М.), 
актуалізація – лютий 2021 р. Масштаб 1:4 000, перетин 2,5 м. Розмір карти – А4. 
Рекомендоване взуття з резиновими шипами, у разі снігу – металевими. 
Очікуваний час переможця – 12-14 хвилин (усі групи). 
Контрольний час для всіх груп – 45 хвилин. 
 

Параметри дистанцій (за оптимальним шляхом): 
Група Довжина КП  Група Довжина КП  Група Довжина КП 

M12 1,8 км 7  W12 1,6 км 5  M45, 3,0 км 13 

M14 2,3 км 11  W14 2,0 км 8  M50 2,8 км 13 

M16 3,1 км 14  W16 2,7 км 12  M55 2,6 км 14 

M18,20 3,9 км 12  W18,20 2,8 км 11  M60 2,3 км 11 

M21А 2,7 км 13  W21А 2,3 км 10  M65,70,80 2,0 км 9 

М21Е 4,2 км 15  W21Е 3,6 км 15  W45,50,55 2,8 км 11 

M35, 3,5 км 15  W35 3,4км 13  W60 2,1 км 9 

M40 3,4 км 15  W40 3,0 км 12  W70,80 1,7 км 7 
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27.03.2021   ЗМАГАННЯ НА ПОДОВЖЕНИХ ДИСТАНЦІЯХ 
 

Арена змагань на подовжених дистанціях (gps: 49.255466, 23.484263) 
розташована на дорозі до с. Орів. Відстань від санаторію «Батьківщина», який 
знаходиться на кільцевій дорозі (вул. Городище, 6), до арени – 1,9 км ґрунтовою 
дорогою. Відстань від арени до місця старту – 1,1 км, набір висоти – 10 м. 
Розминку дозволено проводити на дорозі арена-старт, яка розмічена червоно-
білими стрічками, та на карті модельних змагань. 
Гірська яруго-балкова місцевість 350-650 м над рівнем моря, з перепадом висоти 
на схилах до 150 м. Ліс хвойних і листяних порід, з розвиненою мережею доріг та 
стежок, середньої та поганої прохідності. Ґрунт глинястий, вкритий сланцевою 
ожиною, місцями болотистий.  
Карта складена в листопаді 2018 р. (Гаврилюк О., використані матеріали КС 
2000 р.) Друк на синтетичному папері. Розмір та масштаб карти для груп 
M18,20,21Е,35,40 та W21Е – А3, 1:15 000, для решти груп – А4, 1:10 000. 
Перетин 5м. Для групи M21Е застосовано метод розсіювання «метелик», тому 
спортсмени цих груп повинні перевірити свій номер на карті та легендах! 
Район змагань обмежений з Заходу покращеною ґрунтовою дорогою Трускавець-
Орів, з Півночі – покращеною ґрунтовою дорогою Борислав-Пом’ярки. Небезпечні 
місця: круті схили, обриви. Аварійний азимут – Захід, вихід до дороги Трускавець 
– Орів, далі по дорозі на Північ до арени змагань.  
Планування та ідея дистанцій – Антон Купрієць. Через несприятливі погодні 
умови та велику кількість снігу у верхній частині району змагань, дистанції в 
більшості груп були скорочені на 10-15% та дещо змінені у плануванні 
Контрольний час для всіх груп – 3,5 години.  
 

Параметри дистанцій: 
 

Група Довжина КП Набір до   Група Довжина КП Набір до  

M12 2,2 км 9 60   W12 1,8 км 6 50  

M14 3,8 км 9 170   W14 3,6 км 7 140  

M16 5,8 км 10 290   W16 4,5 км 8 250 50% 

M18,20 7,1 км 11 420 30%  W18,20 6,2 км 10 400 40% 

M21А 5,6 км 11 225 60%  W21А 4,8 км 11 200 50% 

M21Е 10,6 км 21 615 75%  W21Е 8,0 км 11 510 65% 

M35 7,8 км 9 465 75%  W35 5,4 км 12 245 60% 

M40 6,9 км 10 390 15%  W40,45 4,7 км 9 225 50% 

M45,50 5,6 км 12 270 50%  W50 4,0 км 8 195 50% 

M55 4,5км 10 215 50%  W55,60 3,6 км 8 135  

M60,65 3,9 км 8 200   W70,80 2,1 км 8 50  

M70,80 2,3 км 8 60        
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28.03.2021   ЗМАГАННЯ НА СКОРОЧЕНИХ ДИСТАНЦІЯХ 
 

Арена змагань на скорочених дистанціях (gps: 49.276136, 23.502747) – біля 
спортивного майданчика, у районі бювету №1. Відстань від Центру змагань до 
арени 1,4 км. Відстань від фінішу до старту 1,5 км, набір висоти 65м.  
Розминку дозволено проводити в межах розминочної карти (розмір 12х7), яку 
можна отримати разом з медичною маскою після прибуття на арену змагань. 
Місце старту позначено на розминочній карті. 
Туалет біля бювету – платний (з грн.) 
Зона зберігання речей знаходиться на спортивному майданчику з червоним 
покриттям. Там можна лише лишати речі на зберігання до фінішу.  
Місцевість змагань двох типів: яружного та паркового. Ліс середньої та доброї 
прохідності хвойних і листяних порід з добре розвинутою мережею доріг та 
стежок. Ґрунт глинястий. Паркова місцевість – з доброю пробігаємістю та 
видимістю, сіткою доріжок з твердим покриттям та стежок. 
Дистанція змагань пересікає дорогу з автомобільним рухом. У місці перетину 
дороги з імовірною траєкторією руху спортсменів буде знаходитись 
регулювальник, але необхідно бути обережним та візуально перевірити 
безпечність перетинання дороги. 
Карта складена в листопаді 2019 р. (Гаврилюк О., використані матеріали КС 
2000 р.). Друк на синтетичному папері. Масштаб та розмір карти для груп MW 55 
та старші – А4, 1:7 500, решта – А5, 1:10 000. Перетин 5м. Очікуваний час 
переможця 25 хвилин (усі групи). Аварійний азимут – Схід до центру міста. 
Контрольний час для всіх груп – 1,5 год. 

Параметри дистанцій: 

Група Довжина КП Набір  Група Довжина КП Набір 

M12 1,5 км 8 50  W12 1,3 км 7 45 

M14 2,1 км 11 85  W14 2,0 км 10 60 

M16 3,2 км 14 110  W16 2,9 км 12 85 

M18,20 3,7 км 15 140  W18,20 3,6 км 13 90 

M21А 2,8 км 12 105  W21А 2,4 км 12 65 

M21Е 4,3 км 16 150  W21Е 3,7 км 16 130 

M35 3,9 км 16 120  W35 3,2 км 14 75 

M40 3,4 км 15 105  W40 2,9 км 12 70 

M45 3,1 км 14 100  W45 2,7 км 12 70 

M50 2,8 км 12 90  W50 2,4 км 12 70 

M55 2,6 км 11 75  W55 2,2 км 12 70 

M60, 2,5 км 11 85  W60 1,9 км 10 70 

М65 2,1 км 11 45  W70,80 1,6 км 9 65 

М70,80 1,9 км 8 40      
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ТРАНСПОРТ ДО АРЕН ЗМАГАНЬ 
 

До всіх арен змагань можна дістатися пішки або використовуючи громадський 
транспорт м. Трускавця. Схема руху автобусів https://wikiroutes.info/truskavets?routes=55622 

Відстань пішки від Центру змагань (49.2762258 23.5174102) до арен змагань: 
- 25.03 середня (49.289676, 23.505848) – 2,3 км (автовокзал) або авт. 2; авт. 3 
- 26.03 надкоротка (gps: 49.282203, 23.511292) 1,5 км (вокзал) або авт. 2; авт. 3 
- 27.03 довга (49.255466, 23.484263) – 3,8 км або авт.2 до зуп.«Батьківщина»+пішки 2 км 

- 28.03 скорочена (49.276136, 23.502747) – 1,4 км (центр міста-пішохідна зона) 
 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Історія міста Трускавець http://www.tmr.gov.ua/home/istoriia-mista 
Вебкамери міста Трускавець http://www.tmr.gov.ua/home/webcam-truskavets 
 

КОНТАКТИ 
 

Василь Березовський тел. +380677505970 (в т.ч. Viber, WhatsApp) 
Е-mail: vasberorient@gmail.com 

Сайт змагань  http://www.ovesna.in.ua 
Оперативна інформація http://orientsumy.com.ua/index.php?event=3056&inf=1 

Слідкуйте за нашими новинами у Фейсбук: 
https://www.facebook.com/O-Vesna-1139388886116666/ 

 

РОЗКЛАДАТИ БАГАТТЯ НА ВСІХ АРЕНАХ 
ЗМАГАНЬ КАТЕГОРІЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! 

ДЯКУЄМО ЗА РОЗУМІННЯ 
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СХЕМА РАЙОНІВ ТА АРЕН ЗМАГАНЬ  
 

 


