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Щиро вітаємо у Трускавці!



▪ Чемпіонат України серед дорослих, 
юніорів, юнаків.

▪ Кубок України (1-2 етапи, бігом)

▪ Чемпіонат України серед ветеранів.

▪ Всеукраїнські змагання серед вихованців 
ДЮСШ та позашкільних закладів зі 
спортивного орієнтування.



▪ Вінницька

▪ Волинська

▪ Дніпропетровська

▪ Донецька

▪ Житомирська

▪ Закарпатська

▪ Запорізька

▪ Івано-Франківська

▪ Київська

▪ Кіровоградська

▪ Луганська

▪ Львівська

▪ м. Київ 

▪ Миколаївська

▪ Одеська

▪ Полтавська

▪ Рівненська

▪ Сумська

▪ Харківська

▪ Херсонська

▪ Хмельницька

▪ Черкаська

▪ Чернівецька

▪ Кількість областей: 23

▪ Кількість спортсменів: 593



СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

▪ Головний суддя

Березовський Василь, суддя нац. категорії

▪ Головний секретар

Шеренковська Олена, суддя нац. категорії

▪ Заступники головного судді по дистанціям

Шимчук Руслан, суддя нац. категорії

Бенке Артур, суддя І категорії

Усенко Андрій, суддя І категорії

Цирень Євгеній, суддя І категорії

▪ Старший суддя старту

Матвєєв Володимир, суддя І категорії

▪ Інспектор

Ткаченко Василь, суддя нац. категорії



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 25.03. 2021 

▪ 13.00-17.00

Змагання в заданому напрямку на середніх 
дистанціях

▪ 18.30 

Кінцевий термін подачі запитань про

магання на надкоротких дистанціях

▪ 19.30

Публікація додаткової інформації про 
змагання на надкоротких дистанціях

 



Масштаби карт

▪ 1:7.500 для ветеранів (MW 55 та старші)!
▪ 1:10.000 для інших груп!



Карти для груп

MW 21E

▪ Дистанція груп MW21E складається з 

двох частин, які надруковані з різних

сторін аркушу. 

▪ Нумерація другої частини дистанції

починається з останнього КП першої

частини.



Візуалізація місцевості 

змагань



Поточні результати

на арені змагань

О-Весна Е1   

https://u.to/nwMuGw



Питання та відповіді

▪ Чи буде вода на фініші? ТАК



Прогноз погоди 

на 25 березня (четвер)



Команда «О-Весна» бажає 

вам  вдалого старту!


