
Відкриті змагання КСО «Фігуровки» Класична дистанція 

 Місце та дата проведення: смт Есхар, 20.11.21 

Програма змагань: 

Старт класичної дистанції з 11:30 

Нагородження переможців змагань 15.00 

Вид змагань: в заданому напрямку 

 Заявки приймаються до 21:00 18.11.2021 на сайті  http://www.orientsumy.com.ua/ або за номером 

телефону 0661792799 (viber, telegram) 

Учасники, які заявилися, але не приїхали, повинні викупити свої  карти – 20 грн. 

Учасники, які не заявилися можуть взяти участь лише при наявності вільних карт та сплати 

штрафу у подвійному розмірі. 

Учасники самі несуть відповідальність за своє здоров’я. 

Організатори: КСО Фігуровка. 

Особливості: в змаганнях будуть використовуватися дві карти: А та Б. Карта Б для груп ЧЖ10, 

ЧЖ12, Новачки, карта А – для всіх інших. 

Місцевість: А - Болотиста місцевість з великою кількістю озер і боліт різної прохідності (більше 

70-ти непрохідних). Ліс листяний від легкої до важкої прохідності. Б – переважно галявина з одинокими 

деревами та групами дерев,  з півдня берег річки, з півночі – крутий зарослий підйом та кладовище. 

Місце арени центру змагань (район підвісного мосту):  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kURHfOuuXwoktxxUZjIr0D5Jdw0jZA5t&usp=sharing 

Небезпечні місця:  А - непрохідні озера та болота. Понад озерами та болотами є  нори бобрів 

засипані листям, в які може провалитися нога. Б – немає. 

Карти: А - автор Наточій М.(2021 р.), герметизована, формат А4, кольорова.  Масштаб 1:7500.  

Перетин рельєфу 2,5 м. УЗ ISOM 2017. Б - автор Наточій М.(2021 р.), герметизована, формат А4, 

кольорова.  Масштаб 1:5000.  Перетин рельєфу 2,5 м. УЗ ISOM 2017 

Контрольний час – 2 години, Аварійний азимут: А – північ, Б – південь, далі схід. 

Відмітка: SportTime, Для відмітки можна використовувати чипи SportTime та SportIdent 8 та 9 

серії. У разі неспрацювання станції треба зробити резервний прокол компостером на карті. Учасники 

несуть фінансову відповідальність у разі втрати чи пошкодження чипу. Штраф - 400 грн. Учасники, що 

зійшли з дистанції, зобов'язані проінформувати суддю на фініші та здати чип.  Оренда чипу складає 10 

грн за один день. 

 Рекомендований благодійний внесок для компенсації 

витрат організатора на підготовку та друк карт, призи, 

інші підготовчі витрати 

групи   

 Ч21Е, Ж21Е, Ч18, Ч35, Ж18, Ж35, 60 грн  

http://www.orientsumy.com.ua/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kURHfOuuXwoktxxUZjIr0D5Jdw0jZA5t&usp=sharing


Ч50, Ж50, Ч20, Ж20, Ч21А, Ж21А 

 Ч 16, Ж16, Ч14, Ж14, Ж12, Ч12, 

Ж10, Ч10, Ч65, Ж65, Новачки 

50 грн  

 

 

Транспорт: дістатися арени змагань можна: 

1. прямим автобусом Харків (ст. м. Індустріальна автостанція №6) – Есхар, далі пішки 

500 метрів. 

2. автобусами з пересадкою Харків-Чугуїв-Есхар, далі пішки 500 метрів. 

3. електропоїздом Лосєве (Лосєве-2) до з.п. Дачі, далі або пішки 3,5 км до селища або 

зачекати автобус Чугуїв-Есхар, далі пішки 500 метрів. 

Підведення підсумків: переможці та призери змагань нагороджуються  дипломами.          

Параметри дистанцій: 

 

 

групи Довжина, км кп 

А Ч21Е, Ч20, Ч35 7.7 17 

Б Ж21Е, Ж20, Ж35, Ч18, 5.9 10 

В Ч 16, Ч50, Ч21А ,  Ж18 5.1 12 

Г Ж16,Ж50, Ж21А 3.9 12 

Д Ч65, Ж65 3.3 9 

Е Ч14, Ж14, 3.2 11 

Ж Ж12, Ч12, Ж10, Ч10, Новачки 1.4 6 

 

             

Не залишайте сміття у лісі!  

 


