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МАТЧЕВА ЗУСТРІЧ СЕРЕД КЛУБІВ - 2021
ОРГАНІЗАТОРИ
ГО «Оржівський клуб спортивного орієнтування - РАВЛИКИ»

ЗА СПРИЯННЯ
Клеванської територіальної громади,
Мирогощанської територіальної громади,
КЗ “Рівненська обласна станція юних туристів” РОР,
Депутата Рівненської міської ради Володимира Валявки,
ТзОВ «ОЛІСМА»

СКЛАД ГСК ТА КОНТАКТНІ ДАНІ
Директор змагань
Головний суддя
Головний секретар
Заст.головного судді
по дистанціям
Інспектор змагань

Кулакевич Сергій Анатолійович, ІІ кат.
Ольховик Леонід Іванович, І кат.
Постельняк Олег Анатолійович, НК
Волощук Юрій Іванович, ІІ кат.

(067) 363-86-32
(096) 676-27-17
(067) 540-18-54
(067) 924-73-55

Мальчик Ігор Михайлович, НК

(050) 671-42-34

Ел. пошта: ravlykyo@ukr.net

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Термін проведення:
Місце проведення:
Центр змагань:

04-05 вересня 2021р.
c.Липа, Дубенський р-н., Рівненська обл.
c.Липа, Дубенський р-н., Рівненська обл.,
Наметове містечко (50.410, 25.894)

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
03.09.2021р.
14:00 - 18:00

Заїзд учасників
Робота мандатної комісії

04.09.2021р.

09:00 - 12:00
13:00
16:00
17:30

Робота мандатної комісії
Старт першого дня змагань "Естафета "
Масстарт
Орієнтовний фініш всіх учасників

Арена змагань
50.40988, 25.89568

05.09.2021р.

10:00
13:30
14:00

Старт другого дня змагань "Подовжена"
Орієнтовний фініш всіх учасників
Церемонія нагородження переможців та
закриття змагань

Арена змагань
50.41159, 25.88705

06.09.2021р.

Від'їзд учасників

Центр змагань

УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Змагання є особисто-командними. Склад однієї команди від клубу - 15 осіб.
Кількість команд від одного клубу: без обмежень. За наявності від одного
клубу кількох команд – до назви команди додається № 1,2,3 і т.д.
І день: 5-ти етапна естафета
Склад: 3 (Три) естафетні команди.
Кількість учасників естафетної команди: 5 осіб, з них мінімум 1 особа жіночої статі.
Склад естафетної команди
Вікові групи
Орієнтовна довжина, км
1 етап
будь-хто
6,0
2 етап
Ч/Ж 10, 12, 14, 55, 65
3,0
3 етап
ЖІНОЧИЙ етап
4,0
4 етап
Ч/Ж 16, 18, 35 ,45
4,5
5 етап
будь-хто
5,0
22,50 км
До участі в змаганнях допускаються неповні естафетні команди поза конкурсом.
Для всіх спортсменів, які не потрапили в естафетні команди клубів буде
організований масстарт.
ІІ день: особисті змагання в заданому напрямку

Ч
Ж

10

12

14

16

18

21Е

35

45

55

65

Рівень допуску до змагань (за кваліфікацією): без обмежень.
У випадку заявки в одну групу малої кількості спортсменів (менше 5 учасників),
організатори залишають за собою право об’єднати вікові групи.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку SportIdent.
За умови наявності власного чипу, учасники вносять його № в реєстраційну
форму он-лайн заявки.
Спортсмен та представник команди несуть матеріальну відповідальність в разі
втрати чипу в розмірі 1200 грн.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Результати кожного дня змагань визначаються за меншим часом проходження
дистанції.
Бали естафетної команди (Бк) за день змагань розраховуються за наступною
формулою:
Ткп
де, Тк - час команди на дистанції,
Бк = 5000 • (
)
Ткп - час команди переможців.
Тк

Результат команди, яка не закінчила дистанцію, чи була дискваліфікована,
розміщується у фінальному протоколі нижче всіх команд та балів не приносить.
Бали учасника (Бу) за особистий день змагань розраховуються за наступною
формулою:

Тп
Бу = 1000 . (
)
Ту

де, Ту - час учасника на дистанції,
Тп - час переможця

Результат учасника, що не закінчив дистанцію, чи був дискваліфікований,
розміщується у фінальному протоколі нижче всіх учасників та балів не приносить.
Неповні естафетні команди балів до клубного заліку не приносять.
До клубного заліку входять результати 3-х естафетних команд в перший день, та
результати 15-ти особистих результатів в другий день.

ФІНАНСУВАННЯ
Витрати на участь команд та окремих спортсменів (проїзд до місця змагань та
зворотно, розміщення, харчування тощо), покриваються за рахунок організацій, що
відряджають. Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок
організаторів та стартових внесків.
Вікова група

за 1 день змагань

за 2 дні змагань

Вартість оренди чипів
за один день змагань

Ч,Ж - 10, 12,65

40 грн.

80 грн.

10 грн.

Ч,Ж - 14, 16,18 55,

100 грн.

200 грн.

20 грн.

Ч,Ж - 21Е, 35, 45

180 грн.

360 грн.

30 грн.

Оплата стартових внесків та оплата оренди чипів буде здійснюється на карточку
ПРИВАТБАНК за номером: 4627 0551 0054 1332 Кулакевич Сергій Анатолійович.
УВАГА!!! Після оплати необхідно надіслати повідомлення (SMS, Viber) на номер
(067) 363-86-32 або на e-mail: ravlykyo@ukr.net
Приклад повідомлення: Волощук Богдан,Ч21Е, старт 2 дні+чіп, 360+60, 14.08.2021,
14:01

ЗАЯВКИ
Попередні іменні заявки на участь у змаганнях приймаються в он-лайн формі
за посиланням: http://orientsumy.com.ua до 23:00 години 29.08.2021р.
УВАГА! Заявка на естафету заповнюється окремо. ОБОВЯЗКОВО заповнити
поле «ЕТАПИ» для КОМАНДИ #1, КОМАНДИ #2, КОМАНДИ #3.
Оригінали іменних заявок з відміткою про медичний допуск до змагань
подаються при проходженні мандатної комісії.
Учасники без попередньої он-лайн заявки до участі в змаганнях не
допускаються!

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
Команди переможці та призери в 5-ти етапній естафеті будуть
нагороджуватися дипломами, медалями, призами від спонсорів.
Переможці та призери в особистому заліку будуть нагороджуватися
дипломами, медалями, призами від спонсорів.
Переможці та призери у клубному заліку будуть нагороджуватися за сумою
балів двох днів змагань:

Перехідний кубок, дипломи та медалі

1 місце
2 місце
3 місце

Грошовий приз: 15 000 гривень
Призи від спонсорів
Дипломи та медалі
Грошовий приз: 10 000 гривень
Призи від спонсорів
Дипломи та медалі
Грошовий приз: 5 000 гривень
Призи від спонсорів

ТРАНСПОРТ
До арени змагань можна буде дістатись власним або маршрутним
транспортом. Безплатно автобус від гуртожитку до арени змагань та назад.

РОЗМІЩЕННЯ
Безпосередньо на арені змагань буде організоване наметове містечко з
підвозом дров та питної води.
Буде можливість для ночівлі в гуртожитку Мирогощанського аграрного
коледжу. Адреса : вулиця Студентська, 1, Мирогоща Друга, Рівненська область,
35623. (3,5км. до арени змагань). Ціна 100 грн. за ніч з людини.
По організації ночівлі в гуртожитку та харчуванню заздалегідь звертайтеся за
номером: 066 185 33 56 Олександр.
Міні-готель «Фермерська хата». Адреса: вулиця Миру, 2А, Мирогоща Друга,
Рівненська область, 35623. +380638140985
https://www.booking.com/

ОПИС МІСЦЕВОСТІ
Місцевість: середньо і дуже пересічена, перепад висоти на схилі в районі змагань
більше 60 метрів. Ліс листяний (місцями мішаний) з гарною видимістю та
прохідністю (на місці старих садів і каменоломень прохідність погіршується). Ґрунт
дерново-підзолистий, місцями глинистий. Місцями зустрічаються окремі камені,
невеликої висоти скельні обриви та кам’яні розсипи. Рельєф включає в себе
різноманітні форми ерозійного характеру з крутими та дуже крутими схилами ярів,
великою кількістю малих форм антропогенного походження.
Небезпечні місця: слизькі схили, обриви, непрохідні яри, на дорогах після опадів –
слизький ґрунт під листям.
Карта місцевості змагань, 1996 р.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Ур.Мирогоща. Автор карти: Василь Бортник. Підготовлена у 2021р.
04.09.2021, ЕСТАФЕТА (50.40988, 25.89568)
Карта: формат - А4, друк – цифровий, ламінована. Масштаб – 1:7 500, Н = 2,5 м.
Контрольний час: 5 год. на естафетну команду та 1.5 год. для масстарту.
Етап

Довжина

КП

Набір висоти

% на TV-КП

1
2
3
4
5

6 090 м – 6 290 м
3 000 м – 3 120 м
3 810 м – 3 940 м
4 380 м – 4 520 м
5 120 м – 5 290 м

24
12
15
17
21

200 м – 220 м
110 м – 120 м
140 м – 150 м
150 м – 160 м
180 м – 190 м

≈75 %

05.09.2021, ПОДОВЖЕНА (50.41159, 25.88705)
Карта: формат – А3, друк – цифровий, ламінована. Масштаб – 1:7 500, Н = 2,5 м.
Стартовий інтервал – 2 хв.
Контрольний час: 2,5 год. для всіх вікових груп.
Вікова група

Довжина

КП

Ж-10
Ж-12
Ж-14
Ж-16
Ж-18
Ж-21Е
Ж-35
Ж-45
Ж-55
Ж-65

2 100 м
2 400 м
3 400 м
4 800 м
5 300 м
6 300 м
5 300 м
3 400 м
2 800 м
2 200 м

6
9
11
15
15
15
15
11
9
7

Набір висоти Вікова група

80 м
95 м
140 м
250 м
260 м
330 м
260 м
140 м
125 м
90 м

Ч-10
Ч-12
Ч-14
Ч-16
Ч-18
Ч-21Е
Ч-35
Ч-45
Ч-55
Ч-65

Довжина

КП

Набір висоти

2 100 м
2 400 м
3 700 м
5 900 м
8 600 м
10 400 м
8 600 м
5 900 м
5 600 м
3 300 м

6
9
15
16
18
26
18
16
12
13

80 м
95 м
170 м
290 м
370 м
510 м
370 м
290 м
270 м
150 м

Рекомендована форма екіпіровки: взуття з шипами, закритий тип одягу
(враховуючи погодні умови).
Аварійний азимут: на північ, з виходом на поле, далі по дорозі вздовж лісу на схід
до центру змагань.
на північ, з виходом до с. Липа, далі по селу на південний захід
до центру змагань.

ЗАБОРОНЕНИЙ РАЙОН
Район, заборонений для відвідування з метою тренувань та тестування варіантів
проходження дистанцій. Заборона діє по 03.09.2021 року.

СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ

ЗА ПІДТРИМКИ ДЕПУТАТА
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛОДИМИРА ВАЛЯВКИ

