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Вітаємо 

переможців та призерів 

чемпіонату України зі спортивного орієнтування 

та змагань «О-Весна»

на надкоротких дистанціях по групі ЕЛІТА

▪ Ч 21Є 
1. Рачук Тарас

2. Гичко Віталій

3. Савченко Олексій

3. Навіченко Антон

▪ Ж 21Є 
1. Дзема Катерина

2. Балабанова Ольга

3. Цивільська Фея



Карантинні заходи під час змагань

▪ 1. Всі спортсмени, тренери та представники знаходяться на 

арені в масках.

▪ 2.Розминка і підготовка до старту відбувається в масках.

▪ 3. Перед стартом учасник скидає маску і розминочну карту 

у спеціальний пакет.

▪ 4. Після фінішу учасник здає карту у пакет з назвою своєї 

області і отримує нову маску. Одягає маску й іде на 

зчитування чипу.



Програма на 27.03. 2021 

▪ 11.00-16.30 

▪ Змагання на подовжених дистанціях, 
Кубок України 

▪ 18.30 

▪ Кінцевий термін подачі запитань
промагання на скорочених дистанціях

▪ 19.30 

▪ Публікація додаткової інформації про 
змагання на скорочених дистанціях

 



Розмічена ділянка для груп 

МW 12

На дистанціях для наймолодших спортсменів (група MЖ 12)

одна з діялянок буде промаркірована (розмічена) на місцевості 

червоно-білою стрічкою. На карті ця ділянка також буде 

позначена, як промаркірована ділянка. РУХАТИСЬ по розміченій 

ділянці!!!



Поточні результати

на арені змагань

О-Весна Е3  

https://u.to/ewQuGw



Питання та відповіді

▪ 1.  А чому сьогодні представник сумської команди перебувала на дистанції між 4 і 5 кп і 
допомагала своїм спортсменам під час забігу жіночої еліти ??? Свідків хоч відбавляй !!!

▪ Доброго вечора!

▪ У зв'язку з тим, що введено карантин, організатори не могли залучити місцевих дітей для охорони
КП. По мікрофону одразу після нагородження на середніх дистанціях звернулися до всіх людей, які
не будуть бігати спринт з проханням постояти на КП,. 

▪ У числі інших представників команд з початку і до закінчення змагань (а не тільки під час 
проходження жіночої еліти) перебувала представник Сумської області, яка відгукнулася на наше 
прохання.

▪ Будь-який представник, в тому числі і Ви могли допомогти нам, і знаходиться на охороні КП. Інакше 
змагання не відбулися б. У нас немає ресурсу в 30 чоловік охороняти все КП своїми силами. Перегін 
4-5 це найпростіше оббегання високоповерхового будинку. Причому обидва варіанти рівнозначні. \

▪ Від імені всіх організаторів ми дякуємо тим 
представникам та батькакам, які  відгукнулися на 
наше прохання про допомогу. Лише разом ми 
здатні на ВСЕ!



Прогноз погоди 

на 26 березня (п’ятниця)



Команда «О-Весна» бажає 

вам  вдалого старту!


