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СТАРТ: 

(10:00 – 13:30 – ЧУ з трейл-орієнтування) 
12:30 – 13:30 – Мандатна комісія. 
13:40   – Відкриття змагань 
14:00  – Старт першого учасника. 

 

МАПА (ISSOM2007): 

Масштаб: 
CHILD, MW12 – 1:2500; 
MW15, W21A, W55 – 1:3000; 
Інші групи – 1:4000. 

Перетин рельєфу – 2,5 м.  

ВІДМІТКА:  

Електронна відмітка SportTime. 
Електронні картки SportIdent - SI8, SI9, 
pCard та  SportTime - ST50.  

ЧИПи SI-5, SI-6, SI10, SI11 
працювати не будуть! 

 

ЦЕНТР та АРЕНА ЗМАГАНЬ:  

Арена змагань знаходиться в 3км від с.Красносілка на східному березі 
Куяльницького лиману.  

Координати старту- 46°39'23.1"N 30°44'59.7"E (46.656424, 30.749908). 

Дістатись до арени змагань можливо від зупинки «Марсельська/Добровольського» (або 
кінотеатр «Звездный») автобусом 59 до кінцевої зупинки с.Красносілка (30-40 хвилин). За 
додаткову оплату можливо домовитись з водієм, щоб він проїхав ще 2,5км до повороту з 
асфальтової дороги до точки старту. Далі 1км уздовж посадки пішки.  

Електронна карта Одеси - https://2gis.ua/odessa/center/30.538754%2C46.466052/zoom/11 

МІСЦЕВІСТЬ: Східний берег  лиману Куяльник: представляє собою схил лиману, 
посічений численними яругами різної довжини. Місцевість двох типів: яружно-балочна та 
оповзнева, пересічена, багато елементів рельєфу, відкрита приблизно на 70-80%. 
Видимість відмінна.  



ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ: 

Організатори  5 етапу – Віталій та Олексій Кириченко.  
т.097-1897007,  e-mail: kirik_yuzhny@ukr.net 
 

ФІНАНСУВАННЯ: 

Для підготовки карт, прокату спорядження, а також формування призового 
фонду учасники змагань вносять заявочний внесок згідно таблиці:  
№ Група Для членів ФСОУ Для НЕ членів ФСОУ 
1 CHILD, MW12, MW15(2005рн.)  - 15 
2 MW55, MW15(2003 – 2004 рн.) 15 25 
3 MW21A, MW21E, MW35 25 40 
 

Учасники, що не мають електронних карток, зможуть взяти їх в оренду. Вартість оренди 
електронної картки – 5 грн. 
 

Сім’я (не менше трьох осіб – батьки та діти, які обов’язково приймають участь у 
змаганнях) при оплаті заявочного внеску має пільги - сплачує 50% від заявочного внеску 
за всіх за кожний вид змагань. 

 

ГРУПИ: 

№ Вікова група Учасники 

1 CHILD 2008 рік народження та молодші у супроводі дорослих 

2 M12, W12 2006 рік народження та молодші 

3 M15, W15 2003 рік народження та молодші 

4 M21А, W21А Вільне комплектування, спрощені дистанції 

5 M21Е, W21Е Вільне комплектування, ускладнені дистанції 

6 M35, W35 1983 рік народження та старші 

7 M55, W55 1963 рік народження та старші 

• Новачки можуть брати участь поза конкурсом, пройшовши простіші дистанції. 
 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:  

Група Довж., км Кільк. КП Набір, м Група Довж., км Кільк. КП Набір, м 

M12 1,2 10 15 W12 1,2 10 15 
M15 2,0 15 45 W15 2,0 15 45 

M21А 2,9 24 60 W21А 2,0 15 45 
M21Е 3,0 28 90 W21Е 2,9 24 60 
M35 3,0 28 90 W35 2,9 24 60 
M55 2,9 24 60 W55 2,0 15 45 

CHILD 1,1 6 10     

ЗАЯВКА: 

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1592 
Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів чіпів і команди можна 
також надіслати на ssp031263@gmail.com  (якщо не вийшло заявитися в он-лайн заявці). 
Прийом заявок до 17-00 суботи 22.09.2018. Учасники, що не заявились сплачують подвійний 
стартовий внесок і стартують в кінці стартового протоколу, при наявності карт. 
 

Зміна номеру ЧИПу під час мандатки – 10 грн 

ПЕРЕВІРЯЙТЕ  НОМЕРИ  СВОЇХ  ЧИПів  В  БАЗІ ! 



 

ІНФОРМАЦІЯ ПО ДИСТАНЦІЇ: 

Тип змагань – середня дистанція в заданому напрямку для всіх груп (майже без 
приколів).  

Небезпечні місця: Місцевість з корозійним рельєфом з крутими обривами в бік 
лиману. Багато дрібного рельєфу, який перемежовується з глибокими балками і 
вимоїнами. Багато крутих земляних схилів. Трапляються звалища побутового сміття, 
бите скло. 

Бажана закрита форма одягу, щитки, шиповки (або кросівки на товстій підошві). 

Всі контрольні пункти облаштовані призмами  та електронними станціями для відмітки 
чипами. Станція та призма можуть бути закріплені на найближчому до потрібного об’єкту 
дереві, але не більше ніж за 1-2м. Відстань між двома різними КП незалежно від легенди 
не  менше 20м. 

Учасники змагань очищають електронну картку в станції очистки (CLEAR) і 
стартують шляхом відмітки карткою у стартовій станції (START). Потім кожен учасник 
самостійно бере свою карту з відповідної кишеньки картороздатки і вирушає на 
дистанцію.  

Фініш шляхом відмітки карткою в фінішній станції. 

Після фінішу не забудьте загрузити в суддівський комп’ютер дані зі своєї 
картки. 

 

Зовсім без приколів не вийде: На місцевості будуть присутні всі призми з 
Чемпіонату України по трейл-орієнтуванню, який пройде перед стартом парк-туру. 

 

Бажаючі прийняти участь в ЧУ з ТрО можуть заявитись в он-лайн заявці 

- http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1397    

або надіславши заявку на e-mail:  ssp031263@gmail.com  до 20.09.2018.  

Інформація по ЧУ - http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1397&inf=1  

 


