14-15 вересня 2019 року
Відкритий чемпіонат м. Харкова
зі спортивного орієнтування.
Міжнародні змагання "Kharkiv O-Sprint"
Мальовничий Харків запрошує саме тебе на треті традиційні
змагання зі спортивного орієнтування Kharkiv O-Sprint, які завоювали
достойне місце серед щорічних змагань нашої країни та позитивні
відгуки учасників. Спортивне свято Kharkiv O-Sprint буде збирати і
надалі кращих з кращих орієнтувальників, любителів бігу та активного
відпочинку для популяризації скандинавського виду спорту, що буде
втілений в спортивне життя нашого міста через поєднання високого
розумового навантаження та якісної фізичної підготовки.
Традиційно під ці змагання підготовлені нові ділянки карт, а
визнані майстри та тренери спланували для вас цікаві дистанції по
мальовничім місцям м. Харкова.

Бюлетень №1
Kharkiv O-Sprint 2019
14-15 вересня 2019 року.

ОПИС МІСЦЕВОСТІ, РАЙОНІВ ЗМАГАНЬ KHARKIV O-SPRINT

ДЕНЬ ПЕРШИЙ - 14 вересня 2019 року
Молодіжний парк та прилегла до нього територія міської забудови наукового
центру міста біля станції метро «Пушкінська».
Карта складена в знаках ISSOM2017.
Автор: Ушкварок Павло – 2017 р., Усенко Сергій- 2019 р. 40% площі карти буде
використані вперше.

Опис місцевості:
Місцевість паркового типу з великою кількістю житлової та комерційної забудови. На
території знаходиться Храм Усікновення глави Іоана Предтечі, спорткомплекс
Політехнічного університету, дитячі майданчики, сквери, фонтани, пам’ятники та
безпосередньо парк дерев листяних порід.

ДЕНЬ ДРУГИЙ - 15 вересня 2019 року
Лижна база ОСК «ТЕМП», Лісопарк м. Харків. Найбільший в Україні лісовий
масив, що розташований в адміністративній межі міста, де розташована лижна
база олімпійського резерву з підготовленими трасами, обладнаним стадіоном.
Карта складена у знаках ISSOM2017.
Автор: Усенко Сергій – 2019 р. Карта буде використана вперше.

Опис місцевості:
Лісовий масив листяних порід дерев з перепадами висот від 40 до 60 метрів з добре
розвиненою сіткою доріг.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:

Субота, 14 вересня 2019 року
9:30-10:30 – мандатна комісія
10:40 – відкриття змагань
11:00 – старт першого дня змагань
Неділя, 15 вересня 2019 року
11:00 – старт другого дня змагань
14:00 – нагородження учасників змагань
14:40 – закриття змагань Kharkiv O-Sprint 2019
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ:

Ч – Чоловіки, Ж – Жінки.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ч/Ж Новачки, початківці (будь-який вік) та усі бажаючі
Ч/Ж 10 з 2009 р.н. проходження дистанції під наглядом батьків або
тренерів
Ч/Ж 12 – 2007-2008 р.н.
Ч/Ж 14 – 2005-2006 р.н.
Ч/Ж 16 – 2003-2004 р.н.
Ч/Ж 18 – 2001-2002 р.н.
Ч/Ж 21А – спрощені дистанції (будь-який вік)
Ч/Ж 21Е – складні дистанції (будь-який вік)
Ч/Ж 35 – 1984 р.н. та старші
Ч/Ж 45 – 1974 р.н. та старші
Ч/Ж 55 – 1964 р.н. та старші

УВАГА !!!

До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які вчасно надіслали попередню
заявку та при проходженні мандатної комісії пред'явили наявність страхового полісу
та залікову книжку спортсмена.
Учасники самі несуть відповідальність за своє здоров'я.

ЗАЯВКИ/РЕЄСТРАЦІЯ

Попередні іменні заявки слід подавати через систему ФСО України за
посиланням: http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1594

СИСТЕМА ВІДМІТКИ

На змаганнях буде використовуватися електронна відмітка SportTime.
Можливе використання особистих ЧИПів SportTime ST-50.
Інші ЧИПи працювати не будуть. Учасники в разі наявності вносять номер
чипу у форму он-лайн заявки самостійно.
Учасників, що не мають особистих ЧИПів, можуть взяти їх в оренду.
Вартість оренди 50 грн. для дорослих, 20 грн. для дітей (групи
Новачки, Ч/Ж 10, 12, 14) за весь період змагань.
Спортсмени або тренери отримують орендні чипи під час проходження
мандатної комісії та здають їх особисто в останній день змагань.
Всі без виключення учасники несуть матеріальну відповідальність за втрату
та поламку чипа у розмірі його вартості в розмірі 400 грн.
СТАРТОВІ ВНЕСКИ

Стартовий внесок є добровільною компенсацією витрат на організацію
змагань: друк карт, оплата послуг картографа за виготовлення та
малювання карт, часткова оренда обладнання та інші витрати.
Терміни оплати та вартість
Вікові групи

до 31.08 включно

після 01.09

Всі дні

За день

Всі дні

За день

Ч/Ж 10, новачки

80 грн.

50 грн.

100 грн.

60 грн.

Ч/Ж 12, 14

100
70 грн.
грн.

60 грн.
грн.
45

120грн.
грн. 50
70грн.
грн. 90 грн.
80

Ч/Ж 16, 18, 55+

120 грн.

70 грн.

160 грн.

90 грн.

Ч/Ж 21А, 35+, 45+

180 грн.

100 грн.

220 грн.

120 грн.

Ч/Ж 21Е

220 грн.

120 грн.

260 грн.

140 грн.

Учасникам у складі 3-х та більше осіб з однієї сім'ї надається додаткова
знижка у розмірі 15% кожному.
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ОПЛАТА СТАРТОВИХ ВНЕСКІВ

Добровільний стартовий внесок та оплата оренди чипів можна здійснити,
поповнивши картковий рахунок
Приватбанку: 5169 3305 1658 1805, отримувач КСО «О-КОМПАС»
Оплатити можна одним з наступних способів: у відділеннях Приватбанку, через
касу або термінал самообслуговування (тільки в Приватбанку) або через
систему Приват24.
ВАЖЛИВО!
Після поповнення рахунку необхідно надіслати повідомлення на номер
телефону: +38 (099) 257-84-29 або електронною поштою за адресою:
okompas.club@gmail.com, в якому зазначити прізвище та ім`я учасника,
групу, суму оплати та дату оплати!
Приклад повідомлення: Василь Петров, М12, старт+чіп 100+20 грн, 15.08.2019
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗМАГАНЬ

Переможці визначаються за сумою балів двох днів змагань.
Бали за кожен день нараховуються по формулі:
1000х(2-(Т уч./Т лід.),
де Т уч.- час проходження дистанції учасника,
Т лід.- час проходження дистанції лідера.
Результат учасника, що не закінчив одну або більше дистанцій, чи був
дискваліфікований, розміщується у фінальному протоколі нижче всіх учасників,
які закінчили усі дистанції.
Переможці та призери нагороджуються за сумою 2-х днів грамотами та цінними
призами.
Переможці в групах Ч21Е та Ж21E нагороджуються кубками.

ФІНАНСУВАННЯ

Витрати на організацію та проведення змагань здійснюються за рахунок коштів,
залучених організаторами та за рахунок добровільних стартових внесків.
Витрати для прийняття участі у змаганнях (проїзд в обох напрямках, добові в
дорозі, харчування, розміщення) здійснюється за рахунок організацій, що
відряджають.
ЗАБОРОНЕНІ РАЙОНИ ЗМАГАНЬ

Заборонені для тренувань райони заштриховані червоним кольором. Вказані
райони заборонені для тестування ймовірних варіантів руху.

1. Молодіжний парк»

2. Лижна база ОСК «Темп», Лісопарк

ОРГАНІЗАТОРИ
•

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

•

Клуб спортивного орієнтування «О-Компас».

СКЛАД КОМАНДИ ОРГАНІЗАТОРІВ
Головний суддя змагань – Євген Міліруд (098) 280-83-95
Суддя змагань першого дня – Логуновська Анастасія (099) 257-84-29
Суддя змагань другого дня – Сергій Даньков (050) 634-48-77
Секретарі змагань – Роман Федотов, Курятнік Наталья, Наточій Михайло
IT підтримка – Степаненко Сергій
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМАГАННЯ ТА КОНТАКТИ
Сторінка змагань: http://orienteering.kh.ua/ (в розробці)
Реєстрація участі у змаганнях:
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1594
Facebook: https://www.facebook.com/OC.Kompas/
Instagram: https://www.instagram.com/o_kompas
Пошта: okompas.club@gmail.com
Контактний телефон для довідок: Анастасія 099-257-84-29

ДО ЗУСТРІЧІ НА KHARKIV O-SPRINT 2019!
МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

