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запрошують на відкрите  
 

БЛАГОДІЙНЕ ТРЕНУВАННЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІНУС похід у McDonald`s, 
ПЛЮС життя Богдана 

 
23 листопада 2019 року    Конча-Заспа (м. Київ) 

  



Шановні друзі-орієнтувальники! 

Запрошуємо вас прийняти участь разом з нами у тренуванні на 

незвичних дистанціях, з веселим спілкуванням та благодійною метою – 

зібрати кошти для лікування Богдана Грищенко, хворого на гострий лейкоз!  

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
 

Тренування проводиться 23 листопада 2019 року в Конча-Заспі. Від ст. метро 

Видубичі їхати автобусом 43 або 43к (відправлення 10:05, 10:50, 11:30) до 

зуп. Санаторій «Конча-Заспа». Місце старту знаходиться в «містечку відпочинку» під 

дерев’яними навісами. GPS-координати: 50.294826, 30.581650 

 
 

ПРОГРАМА ТРЕНУВАННЯ 
 

10:30-12:00  Реєстрація та вільний старт зі стартової SI-станції 

13:15  Нагородження призерів по групам 

  Лотерея серед учасників тренування 

ГРУПИ ТА ДИСТАНЦІЇ 
 

Спортсмени мають можливість на свій розсуд заявитись на одну з дистанцій: 

А – довга комбінована дистанція зі спеціальними технічними завданнями 

(рекомендовано для досвідчених та добре фізично підготовлених спортсменів) 

В – середня комбінована дистанція зі спеціальними технічними завданнями 

(рекомендовано для «просунутих» юнаків та майстрів орієнтування) 

С – середня дистанція в заданому напрямку (рекомендовано для юних спортсменів та 

тих, хто вже добре знайомий з орієнтуванням) 

D – коротка дистанція по лінійним орієнтирам (рекомендовано для орієнтувальників, 

які мають не дуже великий досвід або роблять перші кроки з картою) 



 

КАРТА, МІСЦЕВІСТЬ, ФОРМА ОДЯГУ 
 

Карта редакції 2016 р. Масштаб карти 1:10 000. Перетин 2,5 м. 

Місцевість змагань – рівнина з мікрорельєфом дюнного типу. Ліс переважно хвойних 

порід з листяним підліском різної прохідності. Сітка доріг та стежок розвинена добре. 

Зустрічаються місця з поваленими буревієм деревами. 

Рекомендована форма одягу – закрита. 

Контрольний час 1,5 години. 

Аварійний азимут – Захід з виходом на шосе Київ-Обухів, далі в північному напрямку 

до місця старту. 
 

ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ ТА ВІДМІТКА 
 
Дистанції обладнані стандартними знаками КП та станціями електронної відмітки 

SportIdent. Усі учасники, які мають власні чипи, мають вказати їх номери під час 

попередньої електронної заявки. Решта спортсменів будуть забезпечені чипами 

організаторів. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
 

Переможець на кожній дистанції (незалежно від віку та статі) визначається за 

найкращим часом. Усі призери на всіх дистанціях будуть нагороджені цінними 

пам’ятними призами від команди «О-Весна». А тих, хто не потрапить на подіум для 

нагородження, чекає лотерея подарунків від організаторів. 

Спортсмени, які не з’являться на церемонію нагородження, нагороджені не будуть! 
 

ЗАЯВКИ, СТАРТОВИЙ ВНЕСОК  

 

Участь у тренуванні безкоштовна. Кожен сам визначаєте розмір допомоги, яку ми в 
повному обсязі передамо Богданові або можете самостійно перерахувати кошти на 
картку мами Богдана 5168 7456 0098 5474 (Гурська Галина Леонідівна). 
Заявку на участь у тренуванні просимо подати до 22:00   21 листопада 2019 р. через 
сайт заявок ФСОУ http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1825 
 

КОНТАКТИ 
 

Березовський Василь (тел. 067 7505970)     електронна пошта: vasberorient@gmail.com 

 

З нетерпінням чекаємо на  зустріч з вами! 


