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Відкриті змагання зі спортивного орієнтування 
"Свято 8 березня 2019 з O-CLUB"  

09.03.2019, м. Київ  
ОРГАНІЗАТОРИ      
Клуб орієнтування "O-club" (Київ) 
Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) 
Директор змагань:    Петров Віталій  
Секретаріат:              Шеренковська Олена, Шабанов Ігор, Степаненко Елаїда 
Дистанції:                 Трухан Ігор, Насіковський Олександр 
Арена, старт, фініш:  Петров Олександр, Матвєєв Володимир 
ІНФОРМАЦІЯ     http://kiev-orient.at.ua/  та  http://orientsumy.com.ua/index.php  
Контактна особа: Віталій Петров.  Телефон: + 38 097-397 6766, vitaliy_petrov@ua.fm         

ДАТА  09.03.2019, субота  
АРЕНА Голосіївський ліс (їхати до станції метро «Експоцентр" далі пішки до спорткомплексу 
НУБіП України – вул. Героїв оборони, 18, навчальний корпус № 9, або автобусом 212 від метро 
"Деміївська" або метро "Експоцентр" (ВДНГ).  
ВИД / ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ Командні змагання за вибором. 
Склад команди: 2 особи, жінка i чоловік. Комплектування команд вказується в момент заявки.  
Організатори залишають за собою право на комплектування команд з учасників, які не 
змогли самостійно знайти собі "пару" та подали тільки особисту заявку. 
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

10:00-11:00    Реєстрація учасників змагань  
11:05      Відкриття, додаткова інформація.  
11:30          Старт (старт у кожній групі загальний; порядок старту – буде опубліковано).  

Приблизно 14:00  нагородження.  
НАГОРОДЖЕННЯ Команди-призери (1-3 місце) в командних групах та призери у групах 
новачки (Нов Ж та Нов Ч) нагороджуються дипломами та святковими призами. 
УЧАСНИКИ       
Групи командних змагань: 12, 14, 18, 21Е, 21А, 40, 60.  
Групи індивідуальні: Нов (новачки Ж та Ч) – вибір за кількістю КП. 
При заявці 4-х та менше команд в групу можливе об’єднання груп. 
Старт загальний по групам. 
Команда (2 учасники стартують одночасно) на старті отримує дві однакові карти з усіма КП і 
самостійно розподіляє між учасниками команди взяття необхідної для відповідної групи 
кількості КП (див. таблицю). 
Результат команди визначається за часом проходження дистанції, тобто, двом членам команди 
необхідно взяти визначену кiлькicть КП, а на фініші будь-який учасник команди має здати 
одночасно ОБИДВI карти з відмітками.  
Учасник індивідуальних змагань отримує на старті карту і долає свою дистанцію відповідно 
до кількості КП (див. таблицю). 
СИСТЕМА ВІДМІТКИ - на карті учасника строго у відповідній номеру КП клітинці. 

ПАРАМЕТРИ (на місцевості попередньо є 23 КП): 

Група Кількість КП 
(попередньо) 

Старт 
(попередньо) 

Примітка 

МІКС 12 12 11:30  

МІКС 14 14 11:45  

МІКС 18 20 11:40  

МІКС 21Е 22 11:35  

МІКС 21А 13 11:50  

МІКС 40 18 11:55  

МІКС 60 15 11:55  
Нов Ч 10 11:30  
Нов Ж 10 11:30  

* КП 100 обов’язково для всіх команд взяти останнім (з КП 100 веде маркіровка на фініш).  
 
КАРТА Масштаб 1:5000, Н = 5 м. Розмір А4. Герметизована (ламінат). 
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МІСЦЕВІСТЬ ЗМАГАНЬ 
Місцевість змагань: середньо пересічена, ліс змішаний, переважно доброї та середньої 
прохідності, розвинута сітка доріг, є нові стежки, що не нанесені на карту. 
Рекомендоване взуття – з шипами. 
НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: автодороги із слабо інтенсивним рухом транспорту, круті схили, яри, 
струмки, болота, стихійні звалища сміття. 
УВАГА! В районі змагань категорично заборонено розпалювати вогнища!  
РАЙОН ОБМЕЖЕНИЙ   
З Заходу та Півночі – забудовані території, асфальтові дороги, лісові дороги, з Півдня та Сходу 
– лісові дороги.  
АВАРІЙНИЙ ВИХІД   на Північ до спорткомплексу НАУ – далі в центр змагань.  
КОНТРОЛЬНИЙ ЧАС  60 хвилин для всіх груп. 
ЗАЯВКИ Учасники надають попередні заявки до 04.03.2019 включно, що 

також є їх гарантією оплати заявочного внеску.  
Попередні заявки на участь здійснюються на сайті: http://orientsumy.com.ua/index.php  
Якщо учасник не має команди, не заповнюється колонка "команда" у заявочній формі.  
Якщо команда повна - придумайте під час заявки назву для своєї команди. 
УВАГА! Якщо у Вас немає другого члена команди, але Ви знайшли в заявці "одинака", який міг 
би їм стати - телефонуйте або пишіть (на e-mail або в коментарях) про Ваші побажання! Після 
закриття заявки всі "пари" будуть у довільному порядку комплектуватися Організаторами. 

ЗАЯВОЧНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ (грн) 

Група / термін заявки  
 

Чоловіки 
до 28.02.2019 

Чоловіки  
до 04.03.2019 

Жінки  
до 28.02.2019 

Жінки  
до 04.03.2019 

Нов Ч та Ж 
МІКС 12, 14,  
МІКС 18,  
МІКС 21Е, 21А 
МІКС 40, 60 

60 
80 

100 
120 
100 

100 
100 
150 
150 
150 

0 50 

Заявка на місці можлива 
лише за наявності карт !!! 

Новачки – 100 грн, команда – 150 грн 

* Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс. Спортсмени самі несуть 
відповідальність за власну безпеку, життя та здоров’я під час змагань і повинні мати 
відповідну медичну страховку.  
** Подання командної/іменної заявки на участь у змаганнях є підтвердженням згоди 
спортсмена з вищенаведеними умовами. 
ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВНЕСКУ 
Оплата стартового внеску здійснюється під час реєстрації (лише до 11:00) на арені змагань на 
підставі попередніх іменних заявок  
АБО на картковий рахунок "Приватбанку"  № 5168 7556 2077 2539 (Гераськін Сергій 
Володимирович) 
УВАГА! Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на тел. +38 050 469 23 63 
або на електронну пошту oclub1998@gmail.com , в якому зазначити: прізвище та ім`я 
учасника, групу, суму оплати, дату та час поповнення рахунку. 
Приклад повідомлення: Іванов Іван, МІКС 14, 40 грн, 19.02.2019, 18:10.  
ФІНАНСУВАННЯ  Витрати, що пов’язані із відрядженням команд (проїзд, добові, харчування, 
проживання) та участю у змаганнях – за рахунок організацій, що відряджають. 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

(НУБіП України) запрошує на навчання. Університет входить до шістки кращих 
закладів вищої освіти України. Більше інформації на сайті університету 

(https://nubip.edu.ua ) 
 

Це Положення є викликом на змагання!    
Поздоровляємо всіх жінок із святом,  
і всім бажаємо здоров’я та успіхів!  
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