Відкриті змагання зі спортивного
орієнтування
"8 березня 2020 з O-CLUB"
Голосіївський ліс, 07.03.2020 (субота)
АРЕНА ЗМАГАНЬ:
Голосіївський ліс, галявина за 200 м від кута огорожі радіостанції (їхати до станції метро «Голосіївська»
або «Експоцентр», далі до зупинки тролейбусів/маршруток «Кінотеатр «Загреб» і пішки 1,5 км:
https://www.google.com/maps/dir/50.3864152,30.4908787/50.3768589,30.4900411/@50.3788035,30.4866849,
15z/data=!4m2!4m1!3e0
УЧАСНИКИ
Групи командних змагань:
за віком - МІКС12, 14, 16, 21Е, 21А,
за сумою віку учасників (не молодше 35 років) - МІКС80 та МІКС125.
Команда (2 учасники стартують одночасно) на старті отримує дві карти з усіма КП і самостійно
розподіляє між учасниками команди взяття необхідної кількості КП (див. таблицю).
Результат команди визначається за часом проходження дистанції командою, тобто, двом членам
команди необхідно взяти визначену організаторами кількість КП на команду у відповідній групі,
фінішувати разом (за руки) та здати одночасно ОБИДВI карти з відмітками.
Групи індивідуальні: Нов14 Ж і Ч (2006 р.н. і молодше), Нов Ж і Ч (відкрита) – вибір за 30 хвилин.
Результат учасника визначається за більшою сумою балів, один КП – 1 бал, штраф за кожну повну
хвилину запізнення – 1 бал; в разі рівності балів – за меншим часом.
Учасник індивідуальних змагань отримує на старті карту і долає дистанцію за вибором.
СТАРТ ЗАГАЛЬНИЙ по групах.
СИСТЕМА ВІДМІТКИ
компостером на карті учасника строго у відповідній номеру КП клітинці.

ПАРАМЕТРИ (на місцевості 26 КП):
Група
НовЧ14
НовЖ14
НовЧ
МІКС 12
МІКС 125
НовЖ
МІКС 14
МІКС 21А
МІКС 16
МІКС 80
МІКС 21Е

Кількість КП
(попередньо)

Старт
(попередньо)
11:30
11:35
11:35
11:40
11:45

індивідуально
індивідуально
індивідуально

Максимальна
кількість КП
за 30 хвилин

11:45

індивідуально

14
19
23
21
25

11:50
11:55
12:00
12:05
12:10

Максимальна
кількість КП
за 30 хвилин

10
17

Примітка

КАРТА Масштаб 1:10 000, Н = 5 м. Розмір А4. Герметизована (ламінація).
УВАГА! Якщо Ви плануєте використовувати якесь приладдя для нанесення на карту свого
порядку проходження дистанції – зверніть увагу, що карта ЛАМІНОВАНА, тобто краще
використовувати кулькову ручку або водостійкий маркер.
МІСЦЕВІСТЬ ЗМАГАНЬ: середньо пересічена, ліс змішаний, переважно доброї та середньої прохідності,
розвинута сітка доріг, є нові стежки, повалені дерева (корчи), штучні об’єкти, що не нанесені на карту.
Більшість стежок і доріг вкриті листям.
Рекомендоване взуття – з шипами.
НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: автодороги із слабо інтенсивним рухом транспорту, круті схили, яри, струмки,
болота, стихійні звалища сміття.
УВАГА! В районі змагань категорично заборонено розпалювати вогнища!
РАЙОН ОБМЕЖЕНИЙ
З Заходу та Півночі – забудовані території, асфальтові дороги, лісові дороги,
з Півдня та Сходу – лісові дороги.
АВАРІЙНИЙ ВИХІД на Північ до огорожі радіостанції, далі вліво до кута загорожі, далі на галявину до
арени змагань.
КОНТРОЛЬНИЙ ЧАС 60 хвилин для всіх груп.

Поздоровляємо всіх жінок із святом,
і всім бажаємо здоров’я та успіхів!

