


Команда О-ВЕСНА вітає у 

Трускавці!



 Світові рангові змагання Міжнародної федерації 
спортивного орієнтування середня та довга дистанції 
(WRE)

 Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, ветерани)

 Кубок України на Ч/Ж 21Е дистанціях (етапи)

 Всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та 
позашкільних закладів.



 Вінницька

 Волинська

 Дніпропетровська

 Донецька

 Житомирська

 Закарпатська

 Запорізька

 Івано-Франківська

 Київська

 Кіровоградська

 Луганська

 Львівська

 м. Київ

 Миколаївська

 Одеська

 Полтавська

 Рівненська

 Сумська

 Харківська

 Херсонська

 Хмельницька

 Черкаська

 Чернівецька

 Чернігівська

 Кількість областей: 24

 Кількість спортсменів: 777



Учасники з інших 

країн:

 Азербайджан

 Литва

 Естонія

 Молдова

 Польща

 Фінляндія

 Швеція



СУДДІВСЬКА 

КОЛЕГІЯ
 Головний суддя

Березовський Василь, суддя національної категорії

 Головний секретар

Шеренковська Олена, суддя І категорії

 Заступники головного судді по дистанціям

Бенке Артур, суддя І категорії

Усенко Андрій, суддя І категорії

 Старший суддя старту

Матвєєв Володимир, суддя І категорії

 Інспектор

Ткаченко Василь, суддя національної категорії

 Контролер та радник IOF WRE

Петров Віталій, суддя міжнародної категорії



Журі змагань

 Олег Постельняк

(Сумська обл.)

 Олена Пітірімова

(м. Київ)

 Григорій Семенюта 

(Полтавська обл.)



Програма на 28 березня 

2019
 до 12.00

Учасники залишають зону проведення змагань

 12:53 – Перший учасник виходить на престарт

 13.30 Вхід в карантинну зону закривається

 13.00-16.00

Змагання в заданому напрямку на надкоротких 
дистанціях

 17.00-18.15

Церемонія відкриття змагань, нагородження 
переможців та призерів змагань на надкоротких 
дистанціях (Центральний парк)

Лотерея за номерами учасників.

 19.30-20.00

Нарада представників команд (Центр змагань)  



ЗАБОРОНЕНО!

 Попередні карти районів змагань 

ЗАБОРОНЕНО використовувати 28 березня 

до закінчення змагань!



Укриття від холоду



Район змагань 

надкороткої 

дистанції



Очистка та 

перевірка чипів

 Процедура очистки та перевірки чипів 

відбувається ВИКЛЮЧНО на вході в 

карантин до 13.30!



Відстань від 

предстарту до 

старту 

 -7 хвилин

 350 метрів

 Звичайним кроком 4 хвилини

 Ділянка розмічена (промаркірована) 

червоно-білою стрічкою



Процедура старту



Відстань від місця 

старту до початку 

орієнтування

0 метрів



Особливості 

дистанції



КП №50 !!!

Контрольний пункт № 50 

знаходиться на 2 поверсі будівлі



Уточнення для 

груп M/W 21E

Ваші карти та легенди КП позначені 

маркіровкою M 21 та W 21



Особливості 

оформлення карт



QR КОДИ



Онлайн трансляція



Церемонія 

нагородження



Лотерея

 Після нагородження відбудеться 

лотерея!

 Лотерея здійснюється по номерах 

учасників змагань



Прогноз погоди 

на 28 

березня(четвер)



Дякуємо за увагу і 

бажаємо вдалого старту!



Питання?
 1. Чи є можливість рухатись по вулиці Суховолля після 12.00?  ТАК!

 2. Які санкції до спортсменів, які долають ділянки позначені оливковим 
кольором? ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ.

 3. Чи буде на старті скотч? Так буде, але спортсмени будуть кріпити легенди 
самостійно.

 4. Чи є можливість покидати зону змагань одразу після фінішу ? Так, але за 
умови, що спортсмени не будуть заходити в заборонену зону.

 5. Чи будуть на старті спеціальні пакети для речей? НІ.

 6. Чи є на фініші туалети? Поруч з фінішем є туалети, але вони платні. 


