
 

ПОЛТАВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 
«БАГАТОЕТАПНІ ЗМАГАННЯ – КУБОК ПОЛТАВИ 2018» 

 Відкриті змагання зі спортивного орієнтування 
 

Бюлетень №2 
Навчально-тренувальний збір, етапи Кубку Полтави 

3 етап (середня), 4 етап (нічна), 5 етап (довга) 
14-15.07.2018 

 
Місце проведення:  с.Вакуленці, с.Тернівщина, Полтавський р-н 
Заявка: приймається на сайті Полтавської федерації спортивного орієнтування www.zabig.top  до 10.07.2018 (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. Учасники, які заявились, але не приїхали на змагання, зобов’язані викупити власні карти – 
10 грн/карта. (відповідає за вас представник або тренер). Гол.суддя – С.Машинський (1 кат.) 
ЗМАГАННЯ ВІДБУДУТЬСЯ ПРИ НАЯВНІЙ КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ НЕ МЕНШЕ 30 ОСІБ, У ВИПАДКУ МАЛОЇ КІЛЬКОСТІ 
ЗМАГАННЯ ПЕРЕНЕСУТЬСЯ, ПРО ЩО БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО ЗА 2 ДНІ ДО ЗМАГАНЬ 
Мандатна комісія:  на арені змагань у сб.14.07 з 8:00  
Учасники повинні мати: залікову класифікаційну книгу спортсмена, діючий страховий поліс, довідку з медичним допуском. 
    Учасники несуть особисту відповідальність за власне здоров’я і власні речі. 
Старт (інтервали):  середня 11:00 (3 хв.), нічна 21:00 (2 хв.), довга 10:00 (3 хв.). 
Місцевість: середня – ліс соснових та листвяних порід, мікрорельєф, пойма р.Ворскла (нова карта), нічна – півострів з 
околицями територій, хвойний ліс (нова карта), довга - ліс хвойних порід, мікрорельєф, полігон.  
Карта: автори карти  В.Кірьянов, Михайлов, Машинський, оновлення С.Машинський (2018), карти у файлах, друк струменевий, 
формат А4.  
Масштаб: середня 1:7500, нічна 1:5000, довга 1:10000 
Аварійний азимут: на схід до р.Ворскла, на південь до с.Вакуленці 
Відмітка на КП: компостером у картку учасника 
Програма заходів: 14.07 8:00 – 10:00 – заїзд, реєстрація, розміщення, 11:00 – старт середньої дистанції, 21:00 – старт нічної 
дистанції, 15.07 10:00 – старт довгої дистанції, 14:00 – нагородження 
Параметри дистанцій: 
 

Група: Довжина КП Довжина КП Довжина КП Стартовий внесок 
за 1 старт/3 старти 

 14.07 - середня 14.07 - нічна 15.07 - довга  

ЧЖ-12 2000  800  2800  15/40 

ЧЖ-14 3900  1500  4000  15/40 

ЧЖ-16 5200  2700  7100  20/50 

ЧЖ-18/21/35 6000  4500  10200  20/50 

ЧЖ-55 4400  3500  6100  20/50 

ЧЖ-Н вибір  вибір  вибір  15/40 

Контр.час 100 хв  100 хв  150 хв   

. 
Нагородження:  переможці нагороджується за кожен старт, грамотами та призами (за можливості), залік йде по сумі етапів 
Розміщення учасників: у власних наметах на півострові р.Ворскла, поруч є пляж, магазин, питна вода, приготування їжі на 
власних примусах чи кострах. 
Інформація для спортсменів: 

 спортсмени груп Н (новачки), діти – дозволяється проходити дистанцію у супроводженні тренера чи батьків, на нічну 
дистанцію для груп 14-18 обов*язково моб.телефон 

 дістатись до арени змагань можна маршруткою, що їде до с.Вакуленці, виходити на кінцевій зупинці, схема розташування 
стартів та арени змагань на сайті 

 заїхати на автомобілі можливо 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беріть змінний одяг і питну воду, засоби від укусів комах. 
Не залишайте за собою сміття! Розводити багаття у лісі СУВОРО заборонено! 

http://www.zabig.top/
http://orientsumy.com.ua/

