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Навіщо взагалі про це 
говорити?
Спортивне орієнтування – вид спорту, в якому учасники змагань самостійно 
пересуваються місцевістю (орієнтуються) від старту до фінішу використовуючи 
тільки карту і компас...



Ознаки хорошого розсіювання

1. Примушує до індивідуального орієнтування

2. Чесне для усіх учасників

3. Зрозуміле для глядачів

4. Підходить для дистанцій різного формату

5. Просте для організації



Розсіювання 
вибором шляху
+ зменшує вірогідність що учасники будуть 
бігти разом
+ легко планувати
+ цікаво спостерігати з арени та на 
телебаченні

- не розділяє учасників, які вже біжать 
разом



Метелик
+ просто організовувати
+ рівномірно розділяє учасників
+ не вимагає заміни карти

- суттєво збільшує загальгу довжину 
дистанції
- ефективно розділяє тільки двох учасників
- при індивідуальному старті може 
перевантажити центральний КП



Фі-петля

Фі-петля Ultuma-метод



Фі-петля

+ якісно розділяє учасників
+ рівномірно розділяє учасників
+ учасники не знають в який саме момент відбулось розділення 
(якщо застосовується зміна карти)

- може вимагати зміни карти
- збільшує загальну довжину дистанції
- ефективно розділяє тільки двох учасників
- при роздільному старті може призводити до перевантаження 
перегона-діагоналі



Петлі

Петлі Розгалужені петлі



Мікро-О та Макро-О
+ цікаво для глядачів
+ добре комбінується з довгими та 
середніми дистанціями

- вимагає зміну карти (або вставку іншого 
масштабу)
- складно організувати
- немає відповідного програмного 
забезпечення



Коробочки (Score O)
+ просто організувати

- немає готових програмних рішень для 
обробки резульатів
- не розділяє учасників, що вже біжать 
разом
- складно відслідковувати глядачам



Перерваний біг (Dead running)

+ відносно просто організувати
+ якісно розділяє учасників, що рухаються разом

- різний час для аналізу перегонів
- глядачам важко слідкувати за перебігом змагань





Чи сумісне це все з правилами?
ІІ-5.6 В індивідуальних змаганнях у заданому напрямку з метою розсіювання 
можуть плануватися варіанти дистанції з різним порядком проходження КП, 
але всі учасники остаточно мають подолати однакову сумарну дистанцію.
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