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ПОЛТАВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 

Багатоетапний відкритий турнір м. Полтава 

 зі спортивного орієнтування, 5 етап 

Ювілейні змагання з нагоди  

дня народження 
БЮЛЕТЕНЬ №1 - 01.09.2018 р. (СУБОТА) 

Місце проведення:  с.Вакуленці, нова карта 

Заявка:   приймається на сайті Полтавської федерації спортивного орієнтування до 30.08.2018 (до 

20:00) через систему on-line заявок: http://orientsumy.com.ua або за тел.0992277131. Учасники, які 

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

Мандатна комісія:  на арені змагань з 14:00  

Учасники повинні мати: 

 залікову класифікаційну книгу спортсмена. 

 діючий страховий поліс. 

 довідку з медичним допуском. 

    Учасники несуть особисту відповідальність за власне здоров’я та власні речі. 

Старт:  о 15:00, інформація судді 14:45, старт з вибору по хвилинам, інтервал 1 хв. 

Місцевість: сосновий ліс з пологим рельєфом та мікрорельєфом, заболоченість, розгалужена сітка 

доріг, молодняк сосни, грунт пісчаний, місцями малина, підлісок, бажана форма одягу – закрита, 

взуття – шиповане.  

Карта: автор карти  Левчик (2002), оновлення С.Машинський 2018 р, файли за необхідності, друк 

струменевий, формат А4.  

Масштаб:  1:7500, перетин рельєфу – 2,5 м. 

Аварійний азимут: на Південь до с.Вакуленці 

Відмітка на КП: компостер.  

Параметри дистанцій: всього 20 КП  
Група: Довжина Кількість КП Стартовий внесок  

ЧЖ-55  18 0 

ЧЖ-35  20 0 

ЧЖ-21  20 0 

ЧЖ-18  20 0 

ЧЖ-16  18 0 

ЧЖ-14  15 0 

ЧЖ-12 (Н, ПК)  10 0 

Погода: сонячна погода, температура +25С 

Контрольний час:  1 година 30 хв для всіх груп, після сплину КЧ знімають КП.  

Нагородження:  переможці та призери нагороджуються грамотами та призами 

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 з критого ринку Полтава-Ковалівка, схема на 

сайті 

Прохання по можливості представників команд забезпечити своїх учасників тентами, на 

випадок дощу. 

Не залишайте за собою сміття! 
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