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Управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації
Київський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Ірпінська міська рада
Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа
Київський обласний відокремлений підрозділ
Федерації спортивного орієнтування України

Відкритий чемпіонат Київської області зі спортивного орієнтування
на дистанціях спринту пам’яті А. М. Литвинчука
Шановні друзі-орієнтувальники! Цього року ми вирішили запросити вас
на батьківщину людини, яка зробила дуже багато для розвитку орієнтування
на Київщині. Ірпінь – рідне місто Анатолія Миколайовича Литвинчука,
видатного спортивного діяча України, засновника спортивного орієнтування
у Приірпінні. Всіх, хто не байдужий до швидкого прийняття рішень і стрімкого
бігу та має жагу до нових вражень, запрошуємо до оновленого міста парків та
здоров’я!

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання на спринтерських дистанціях проводяться 15 квітня 2017 року в м. Ірпені. Приїзд
команд до 11.00 15.04.2017 до Центру змагань (Ірпінська ДЮСШ, вул. Троїцька, 40,
м. Ірпінь). Їхати електричкою на Тетерів від залізничної станції Святошин (відпр. 10.05) або
зі ст. метро Академмістечко маршруткою 420 до зуп. «вул.Шевченка» (Екомаркет), далі до
ДЮСШ відповідно до нижче розташованої карти. GPS-координати: 50.517089, 30.242200.
У центрі змагань можна буде залишити речі, є туалет.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
До 11.00
11.30
12.00
12.00
14.00

Приїзд команд до Центру змагань
Закінчення роботи мандатної комісії (Центр змагань)
Кінцевий термін входу до карантину (1,25 км від Центру змагань)
Початок змагань
Церемонія нагородження (в районі фінішу змагань)

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі в змаганнях допускаються збірні команди районів і міст Київської та інших
областей України, іноземні спортсмени, команди ДЮСШ, інших позашкільних закладів,
спортсмени особисто.
Спортсмени змагаються у вікових категоріях: Ч/Ж 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65 і старші
(за віком). Якщо в групу буде заявлено 5 спортсменів або менше – група може бути
об’єднана з більш сильною.
Під час змагань на дистанціях спринту підводиться також командний залік. Кількість команд
від території та організації не обмежена. Склад команди: 12 спортсменів (групи Ч/Ж 12–21).
Команда визначається відповідно попередній електронній заявці. Необхідна також
офіційна заявка від організації, до якої належить команда.

МІСЦЕВІСТЬ, КАРТА, ФОРМА ОДЯГУ
Місцевість змагань складається з трьох зон: житлова забудова 70-80-х років з великою
кількістю малих штучних і рослинних об’єктів, приватний сектор та паркової зони.
Рекомендована форма одягу – відкрита, рекомендоване взуття – кросівки.
Використовувати взуття з металевими шипами категорично заборонено!
Карта складена в березні 2017 р. (Гичко В., Дзема К.) Масштаб карти 1:5000, Перетин 2 м

КАРАНТИН
На змаганнях буде застосовано карантин перед стартом. Від Центру змагань до входу в
карантин відстань 1250м за розміткою. Увага! Через дорогу переходити лише на
зелений сигнал світлофора! Спортсмен повинен відмітитись власним SI-чіпом у станції
реєстрації на вході до карантину не пізніше 12.00. Після реєстрації спортсмен отримує
карту зони розминки (частина шкільного подвір’я). Туалет знаходиться в будинку школи.
Після фінішу спортсмен повинен найкоротшим шляхом дістатись до Центру змагань (на
карті напис «ДЮСШ»), забрати свої речи та тим самим шляхом повернутися до фінішу.
В районі фінішу після Церемонії нагородження (о 14.00) буде розіграна лотерея цінних
призів від команди «О-Весна» за нагрудними номерами учасників змагань.

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЇ
Група

Довжина

Кількість КП

Група

Довжина

Кількість КП

Ч12

1,5

11

Ж12

1,3

11

Ч14

2,2

15

Ж14

1,6

14

Ч16

2,4

16

Ж16

2,3

14

Ч18, 21,

2,6

17

Ж18, 21

2,4

16

Ч35, 45

2,2

16

Ж35, 45

1,8

16

Ч55, 65

1,9

15

Ж55, 65

1,5

14

Контрольний час – 45 хвилин для всіх груп.
Дистанція пересікає дорогу з інтенсивним рухом транспорту. Перетинати дорогу
лише по пішохідному переходу, що позначений на карті умовним знаком «прохід». У
місці переходу будуть знаходитися судді та співробітники дорожньої поліції, які будуть
регулювати рух. Але просимо бути дуже уважними при перетині вулиці !!!

ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ
Дистанції обладнані стандартними знаками КП, станціями електронної відмітки
SportIdent, та звичайним компостером на випадок помилки станції. У районі кожного КП
знаходяться судді.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
В особистій першості переможець визначається за найменшим часом подолання дистанції.
Переможець у командній першості визначається за найменшою сумою 10 кращих
особистих результатів (місць). Якщо в команди не вистачає залікового місця, тоді до суми
додається останнє місце серед усіх груп (Ч/Ж 12–21) плюс 1.
Переможці та призери в особистому заліку нагороджуються медалями та грамотами.
Переможці та призери в командному заліку – дипломами відповідних ступенів.
Спортсмени, які не з’являться на церемонію нагородження, нагороджені не будуть!

ЗАЯВКИ, СТАРТОВИЙ ВНЕСОК
Попередні заявки на участь подати не пізніше 13.04.2017р. через електронну заявку ФСОУ
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1280 Не забувайте, будь ласка, що кількісний
склад команди – 12 чол. Кількість команд від однієї території та організації не обмежена.
Під час мандатної комісії представник має надати заявку, завірену лікарем та
печаткою організації, за яку виступають спортсмени, страховий полюс на кожного
спортсмена. Телефон для довідок 067 7505970 (головний суддя – Березовський Василь).
Представники команд на мандатній комісії отримують виписку з протоколу старту, де
вказана кількість заявлених спортсменів та стартовий внесок, який команда сплачує згідно
попередньої заявки БЕЗ ЗМІН!
Заявка під час мандатної комісії можлива при наявності вільного місця за подвійний
стартовий внесок.
Стартовий внесок для школярів – 15 грн., студентів та пенсіонерів – 20 грн., інші
спортсмени – 30 грн. Оренда чипу SI-card сплачується всіма спортсменами, які не мають
власного. Вартість складає 5 грн. (школярі та пенсіонери); інші спортсмени – 10 грн.
Залогова вартість чипу при його втраті – 900 грн.

