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XХІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування 
"ГОЛОСІЇВСЬКА ОСІНЬ’2019"та Кубок пам'яті друзів,  

чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців 
закладів позашкільної освіти,  

присвячений Дню захисника України  
11-14.10.2019, м. Київ 

 

Естафета, 13.10.2019 
10:00-11:00  Центр змагань відкрито (арена змагань)  
11:30   Демонстрація передачі естафети  
12:00   Старт перших учасників змагань (естафета) 
 

Вид програми: 2-етапна естафета  
Групи в 2-етапних естафетах: ГО та чемпіонат ЗПО: M/W/Mix 10, 12, 14, 16, 18.  
Кубок "O-club Relay Cup": M/ W: Open, B та за сумою віку 70, 90, 110, 130.  
Комплектування естафетних команд - довільне. Неповні естафетні команди до участі не 
допускаються. В разі заявки в одну групу на ГО менше 10 учасників та 5 естафетних 
команд організатори залишають за собою право об’єднати вікові групи. 
*групи Nov та PC – індивідуальні дистанції 
 *група B - допуск за кваліфікацією не вище ІІІ розряду 
 

Арена:  
асфальтований майданчик за 
корпусом № 4 НУБіП (через 
дорогу від спорткомплексу 
НУБіП, вул. Героїв оборони, 18), 
Голосіївський парк.  
Паркування власного 
автотранспорту можливе вздовж 
вулиці Героїв оборони.  
Їхати громадський транспортом 
від станцій метро Голосіївська, 
Васильківська або Експоцентр до 
зупинки к/т «Загреб». Далі пішки 
за схемою, наведеною нижче.  
Вода на фініші не передбачена. 
УВАГА! Для користування 
туалетами у спорткорпусі – вхід до приміщення лише у чистому цивільному взутті (без шипів!). 
 
МІСЦЕВІСТЬ ЗМАГАНЬ 
Місцевість змагань: територія Голосіївського парку, середньо пересічена, рельєф ерозійний, 
загальний перепад висоти 30 м, грунт глинястий, ліс змішаний, переважно доброї та середньої 
прохідності, розвинута сітка доріг.  
Приблизно 20-40% довжини всіх дистанцій можна долати асфальтованими шляхами. 
 
НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: автодороги із слабо інтенсивним рухом транспорту, круті схили, яри, 
струмки, болота, стихійні звалища сміття. Вода у струмках холодна. 
 
РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА: взуття із шипами. 
 
РАЙОН ОБМЕЖЕНИЙ  зі всіх сторін міськими вулицями.  
Автомобільний рух у середині району змагань відсутній. 
З усіх боків район змагань обмежений автодорогами (вулиця генерала Родимцева та проспект 
Голосіївський) та забудованою територію.  
Увага! В районі змагань є велосипедні траси (під маунтінбайк) і можливий інтенсивний рух 
велосипедистів – будьте обережні!  
АВАРІЙНИЙ ВИХІД: на південь до вул. Героїв оборони - далі до спорткомплексу НУБіП - далі 
на арену змагань.  
УВАГА! В районі змагань категорично заборонено розпалювати вогнища!  

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=251&year=2019
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Процедура передачі естафети.  
Старт загальний з розподілом на забіги.  
Учасник, який стартує, виконує очистку чипа на вході в коридор й потрапляє в зону 
очікування. Старт перших етапів – виносний (50 м). 
Учасник, який фінішує, повинен рухатися від останнього КП розміченим коридором. На лінії 
фінішу він робіть відмітку у фінішній станції. Після відмітки здає свою карту та рухається 
коридором до місця видачі карт, бере карту, що закріплена на огорожі, та передає її учаснику 
наступного етапу через бар’єр, що розділяє зони тих, хто фінішує, та тих, хто стартує.  
Після передачі естафети учасник, який фінішував, проходить зчитування та покидає фінішну 
зону. Після закінчення змагань представники команд зможуть отримати карти. 

 

Параметри дистанцій 

Група Довжина (м) Кількість КП Набір висоти (м) 

М10 1150-1160 8 25 

М12 1350-1360 11 30 

М14 2590-2670 15 85 

М16 3290-3420 19 120 

М18 3840-3940 23 145 

М70 4270-4300 23 155 

М90 3700-3900 21 140 

М110 3530-3620 21 120 

М130 3080-3150 17 110 

MB 2690-2710 16 105 

MOpen 4410-4500 25 160 

Nov 1200 7 35 

PC 1800 12 65 

W10 1150-1160 8 25 

W12 1330-1340 10 30 

W14 2390-2470 13 80 

W16 2680-2720 16 95 

W18 3080-3140 18 100 

W70 3740-3830 21 120 

W90 3450-3540 20 110 

W110 3270-3360 18 95 

W130 2490-2520 14 85 

WB 2470-2480 14 75 

WOpen 4130-4140 24 30 

Mix10 1150-1160 8 25 

Mix12 1330-1340 10 30 

Mix14 2390-2470 13 105 

Mix16 2680-2720 16 110 

Mix18 3080-3140 18 130 

 
КОНТРОЛЬНИЙ ЧАС на всю естафету для всіх груп - 150 хвилин 

 

Відстань від старту до пункту "початок орієнтування" - 20 м. 
На дистанціях застосовано розсіювання. 
Планувальники дистанцій: І. Трухан, В. Петров 
Картограф (оновлення 2019): В. Кірьянов 
Масштаб: 1:5000, перетин: 2,5 м 
Розмір: А4, на звичайному папері у файлі. 


