
З м а г а н н я, п р и с в я ч е н і   

Д н ю   м і с т а   Ю ж н е 

О д е с ь к и й    П а р к - т у р 

етап 6      м і с т о Ю ж н е 

 14 . 1 0 . 2 0 1 8 
 

СТАРТ:   КАРТА:  

08:30 - 10:30   

10:45   

11:00   

13:00   

– Мандатна комісія 

– Відкриття змагань  

– Старт першого учасника  

– Нагородження  

Автор: М.Тесленко 2012 р 

Масштаб – 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:  

Центр змагань (мандатка, старт, фініш) – місто Южне, вул. Хіміків, 10а, на 

території авторської школи М.П.Гузика, Клуб «Спорт для всІх» (координати 

46.624821, 31.094902).  

Дістатись до центру змагань можна на автобусі №68 від автостанції 

«Привоз». Відправлення кожні 30 хвилин. Час у дорозі 60-75 хвилин.  

Детальніше на карті Google чи нижче на схемі: 

   

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zKfvQpGbtBIM.kAKfpeX7hxJk
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zKfvQpGbtBIM.kAKfpeX7hxJk


ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:  

Организатор 6 етапу – Кириченко Віталій.  тел. +38(097)-189-70-07, 

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   Child10, MW12, MW14   15 грн.  15 грн.  

2  MW55  15 грн.  25 грн.  

3   MW21A, MW21E, MW35   25 грн.  40 грн.  

 

ГРУПИ:  

Группа  Участники  

Child10  2007 рік народження та молодші у супроводi дорослих  

М12, W12  2005 р.н. та молодші   

М14, W14  2003 – 2004 р.н. та молодші  

М21А, W21А  Вільне комплектування (подовжені дистанції)  

М21Е, W21Е  Вільне комплектування (елітні дистанції)  

М35, W35  1962 – 1982 р.н. та старші  

М55, W55  1962 р.н. та старші  

• Новачки можуть брати участь поза конкурсом, пройшовши простіші 

дистанції.  

 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:   

№ Группа Довжина, км Кількість КП Група Довжина, км Кількість КП 

1  M12   W12   

2  M14   W14   

3  M21А   W21А   

4  M21Е   W21Е   

5  M35   W35   

6  M55   W55   

7  Child10      

 

 



ЗАЯВКА:  

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1598 

 

Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів чіпів 

і команди можна також надіслати на kirik_yuzhny@ukr.net (якщо не вийшло 

заявитися в он-лайн заявці). Прийом заявок до 19-00 п’ятниці  12.10.2018. 

Учасники, що не заявились сплачують подвійний стартовий внесок і стартують в 

кінці стартового протоколу, при наявності карт.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ:  

Тип змагань – дистанція за вибором + вибір по пам’яті.  

Місцевість – міська забудова з парковою зоною між ними. Багато квітників та 

перекопаного облагородженого ґрунту, які позначені знаком «забороненої 

території» (оливковий колір), перетин ЗАБОРОНЕНИЙ.  

Рекомендується відкрита форма одягу та взуття без шипів.   

Всі контрольні пункти будуть обладнані електронними станціями SportTime і 

призмою. Станція та призма можуть бути закріплені на найближчому до потрібного 

об’єкту дереві, але не більше ніж за 1-2 м.  

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 необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО загрузити в суддівський 

комп’ютер дані зі своєї картки.  

НАГОРОДЖЕННЯ:  

Усі переможці та призери змагань будуть нагороджені медалями та 

грамотами. Початок нагородження близько 13:00 14.10.2018 на стадіоні.  

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ:  

По міжквартальних вулицях є незначний рух автотранспорту, будьте уважні, 

не вибігайте різко на дорогу, не впевнившись, що водій автомобіля помітив вас.  

 

 

ВДАЛИХ   СТАРТІВ ! 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1598

