Міжнародний фестиваль зі спортивного орієнтування серед ветеранів

МАЙСТЕР-2019
БЮЛЕТЕНЬ 1
Організатори

ТМ «Траверс», м.Суми
НВП «Насостехкомплект», м.Суми
КСО «О-Компас», м. Харків

Склад ГСК
Головний суддя – Рудомет Тетяна
Головний секретар – Постельняк Олег
Директор змагань – Кандибей Валерій
Планування дистанцій - Даньков Сергій
Служба дистанції – Усенко Сергій
- Сухарев Сергій
Служба старту – Дрозд Олена

І кат.
СНК
І кат.
І кат.
СНК
СНК
СНК

Час та місце проведення – 05-08 вересня 2019 року, с. Червлене, Лебединський
р-н, Сумська область.
Центр змагань – лісова галявина, 2,5 км від с.Червлене ( 50,582886
34,407311 ).
Онлайн заявка http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1766
Програма
05 вересня, четвер
12:00 – 19:00 – робота мандатної комісії
20:30 – нічне орієнтування(спринт).
06 вересня, п’ятниця
до 13.00 – продовження роботи мандатної комісії;
14:00 – змагання на середній дистанції;
20:00 – концерт «Співають всі» (барди Сум та учасники фестивалю)
07 вересня, субота
11:00 – змагання на класичній дистанції;
16:00 – «Орієнт-шоу»;
20:00 – лісовий банкет «Загальний стіл, коли закінчаться біга»
08 вересня, неділя
09:30 – змагання на короткій дистанції.
Учасники - Ч/Ж 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; ПК.
OPEN – 1(спортсмени до 34 років включно), OPEN – 2(усі, хто бажає)
Система відмітки
Застосовується система електронної відмітки Sportіdent. Обслуговуватимуться
тільки фірмові чипи Sportіdent. Учасники, що мають власні чипи, вносять їх номер у
форму он-лайн заявки. Учасники мають можливість орендувати чипи в Організатора.
У випадку втрати чипу організаторам повертаються кошти в розмірі його вартості.

Фінансування
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок стартового внеску та
спонсорських коштів.
Стартовий внесок за 4 дні змагань - 175 грн.
Спортсмени, які беруть участь не у всіх днях, сплачують стартовий внесок у
розмірі 50 грн/день.
Оренда чипа за 4 дні змагань становить 40 грн.
Спортсмени 70-75 груп сплачують стартовий внесок у розмірі 100 грн. за 4 дні,
або 30 грн./день, якщо беруть участь у меншій кількості змагань.
Спортсмени 80 групи та старші стартовий внесок не сплачують.
Заявки
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються через систему «ONLINE
заявки на участь у змаганнях» за адресою:
http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1766

Власникам чипів необхідно вказати номери своїх чипів!
УВАГА! 02 вересня 2019 р. о 17.00 заявка буде закрита.
Безпосередньо до мандатної комісії подаються страхові поліси від нещасних
випадків на учасників, які дійсні на час проведення змагань. Умови страхування
повинні передбачати страхові виплати в разі настання нещасних випадків під час
занять спортом, участі в змаганнях.
Умови розміщення та харчування
Вартість проживання в польовому таборі – 45 грн. з особи за всі дні змагань.
Якщо кількість днів перебування менша, 20 грн/ніч. Приготування їжі на газових
пальниках або вогнищі лише у спеціально відведених місцях. Питна вода в таборі
(привозна). Буде працювати душ.
Можливе проживання в готелях м.Лебедина.
Інформація по готелям:
https://stejka.com/rus/sumskaja/lebedin
Схема розташування центру змагань

