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Відкритий чемпіонат м. Луцька зі спортивного орієнтування

«Луцьк СІТІ РЕЙС»
ІІІ-IV етапи Кубка м. Луцька
(дорослі, молодь, юніори, юнаки, діти) (бігом)
ОРГАНІЗАТОРИ
ГО «Луцька федерація спортивного орієнтування»
Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ
головний суддя

Марчук Андрій

(066) 128-92-64

суддя ІІ кат.

заст. гол. судді по
дистанціям (1-го дня)

Вітюк Віктор

(066) 775-13-07

суддя ІІ кат.

заст. гол. судді по
дистанціям (2-го дня)

Павлюк Павло

(095) 782-14-84

суддя ІІ кат.

головний секретар

Климчук Анна

(097) 309-70-19

суддя ІІ кат.

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
05 червня 2021 р., субота
до 13:00 Заїзд учасників змагань
13:00 - 13:50 Робота мандатної комісії
14:00 - 15:30 Змагання в заданому напрямку
14:00 - 15:00 Старти для групи KIDS
06 червня 2021 р., неділя
09:30 - 10:50 Робота мандатної комісії
10:50 - 10:59 Шикування спортсменів для старту ПЕРСЬЮТ
11:00 Старт змагань в заданому напрямку ПЕРСЬЮТ
11:20 Мас-старт спортсменів всіх груп, хто не потрапив в ПЕРСЬЮТ
11:00 - 12:00 Старти для групи KIDS
13:10 Церемонія нагородження переможців та призерів
13:30 Роз’їзд учасників змагань
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ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
До участі у змаганнях допускаються спортсмени та команди Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних клубів, ДЮСШ,
позашкільних закладів.
Групи учасників змагань:
KIDS
діти молодші 2011 р.н. з дорослими або без
Ч/Ж-12
2009-2010 рр.н.
Ч/Ж-14
2007-2008 рр.н.
Ч/Ж-16
2005-2006 рр.н.
Ч/Ж-18
2003-2004 рр.н.
Ч/Ж-21Е 2002-1987 рр.н.
Ч/Ж-35
1972-1986 рр.н.
Ч/Ж-50
1971 р.н. на старші

СТАРТОВИЙ ПРОТОКОЛ
Стартовий протокол 1-го змагального дня буде сформований рандомно
методом електронного жеребкування.
Стартовий протокол 2-го змагального дня буде сформований за результатами
1-го дня у відповідності до програного часу до 10 хв. переможцю кожної групи. Всі
решта учасників, які не попадуть в фінальну частину Персьют, стартуватимуть в
Учасники групи KIDS, які будуть рухатись з дорослими у всі дні стартують по
готовності на будь-якій хвилині, після фінішу супроводжуючого.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку SportIdent.
За умови наявності власного чипу, учасники вносять його № в реєстраційну
форму он-лайн заявки.
За відсутності власного, організатори надають чип (SI-9) для кожного
спортсмена, хто подав попередню заявку у встановлені терміни.
Спортсмен та представник команди несуть матеріальну відповідальність в разі
втрати чипу в розмірі 1200 грн.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Результат 1-го дня в кожній віковій групі визначається за меншим часом
проходження дистанції.
Підсумок змагань визначається на дистанції ПЕРСЬЮТ 2-го дня за порядком
фінішу учасників в кожній групі окремо.
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ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
Участь у змаганнях за рахунок власних коштів, або за рахунок організацій, що
відряджають на змагання.
Благодійний стартовий внесок
для осіб, що входять
до складу ЛФСО

Групи

для інших учасників

за 1дн змагань

за 2 дн змагань

за 1дн змагань

за 2 дн змагань

KIDS, Ч/Ж 12

10 грн

20 грн

10 грн

20 грн

Ч/Ж 14,16

15 грн

30 грн

20 грн

40 грн

Ч/Ж 18,21Е,35,50

50 грн

100 грн

80 грн

160 грн

Сплата стартового внеску відбувається на арені змагань при проходженні
мандатної комісії.

НАГОРОДЖЕННЯ
Усі діти - учасники групи KIDS нагороджуються солодкими призами на фініші
кожної з дистанцій незалежно від показаного результату. Переможець і призери
даної групи нагороджуються медалями.
Учасники всіх інших груп, що посіли 1-3 місця у своїх групах нагороджуються
медалями та грошовою винагородою, яка буде залежати від кількості учасників та
оголошена перед стартами.

ЗАЯВКИ
Попередні іменні заявки на участь у змаганнях подаються до кінця дня
03.06.2021 р. через посилання: http://evento.zzz.com.ua/event/9. Спортсмени, що
попередньо зареєструвалися, зобов’язані оплатити стартовий внесок незалежно від
причин своєї відсутності в день змагань.
Учасники, що попередньо не зареєструвалися, до змагань можуть бути
допущені за умови наявності вільних карт.

05.06.2021 ЗМАГАННЯ В ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ
Арена змагань розташована на розі проспектів Молоді та
Відродження. 50.761010, 25.376028.
Проїзд до місця старту громадським маршрутним
транспортом до зупинки «пр-т Молоді». Або власним
транспортом. Рекомендоване місце паркування без
порушення правил дорожнього руху по пр-ту Молоді чи пр-ту
Відродження.
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Місцевість: житлова забудова, в якому багато цікавих проходів та лабіринтів з
будинків. Максимальний перепад висот 7 м. Наявність твердого покриття уздовж
можливих шляхів руху становить 80 %.
Рекомендована форма учасників: кросівки та відкритий тип одягу.
Небезпечні місця: схили, сходи, дороги внутрішніх дворів з малоінтенсивним
рухом автотранспорту.
На розсуд організаторів, можливо буде запроваджений карантин для учасників
(окрема зона перебування спортсменів перед стартом). Про що буде оголошено
напередодні змагань.
Карта «Літак». Формат карти – А4, герметизована. Масштаб 1:4 000. Перетин
рельєфу 2,5 м., УЗ ФСОУ ISSprOM-2019. Складена - травень 2021 р. Виконавці Мельник Т., Єрко А. Карта використовується вперше!!!
Контрольний час для всіх груп – 45 хвилин.
Параметри дистанцій (за оптимальним шляхом):
Групи

Довжина, км

К-ть КП

ОЧП, хв

KIDS
Ж-12
Ч-12, Ж-14
Ч-14, Ж-16, Ж-50
Ч-16, Ч-50, Ж-18, Ж-35
Ч-18, Ч-21Е, Ч-35, Ж-21Е

0,7
1,4
1,8
2,6
3,6
4,8

5
8
9
11
13
18

6-8
8-10
10-12
12-14
15-17
18-20
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06.06.2021 ЗМАГАННЯ В ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ, ПЕРСЬЮТ
Арена змагань розташована на спортмайданчику
по вул. Глушець. 50.745079, 25.332233.
Проїзд до місця старту громадським маршрутним
транспортом
до
зупинки
«Східноєвропейський
національний університет», далі пішки 220 м до
спортмайданчика.
Або
власним
транспортом.
Рекомендоване місце паркування без порушення
правил дорожнього руху по вул. Глушець.
Місцевість: центральна частина міста насичена різними архітектурними
формами, житлова забудова середини 20 ст. з елементами паркової зони та скверів.
Максимальний перепад висот 11 м. Наявність твердого покриття уздовж можливих
шляхів руху становить 75 %.
Рекомендована форма учасників: кросівки та відкритий тип одягу.
Небезпечні місця: схили, сходи, дороги внутрішніх дворів з малоінтенсивним
рухом автотранспорту.
Карта «Фонтани». Формат карти - А4 (для груп KIDS, Ж/Ч-12, Ж-14), А3 (для груп Ч14, Ж/Ч-16, Ж/Ч-55, Ж/Ч-18, Ж/Ч-35, Ж/Ч-21Е – дистанція нанесена з двох сторін),
герметизована. Масштаб 1:4 000, 1:5 000. Перетин рельєфу 2,5м. УЗ ФСОУ ISSprOM2019. Складена – травень 2021р., виконавець Єрко А., використані картографічні
матеріали 2018р. Петрочука Д.
Контрольний час для всіх груп – 1 год 30 хвилин.
Параметри дистанцій (за оптимальним шляхом):
Групи

Довжина, км

К-ть КП

ОЧП, хв

KIDS
Ж-12
Ч-12, Ж-14
Ч-14, Ж-16, Ж-50
Ч-16, Ч-50, Ж-18, Ж-35
Ч-18, Ч-21Е, Ч-35, Ж-21Е

0,8
1,7
2,1
3,7
4,8
8,0

6
11
13
15
15
32

6-8
10-12
12-14
20-22
25-27
35-37
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ТРАНСПОРТ
До арен змагань можна буде дістатись власним або маршрутним транспортом.
Групове транспортне обслуговування не передбачене.

ПРОЖИВАННЯ
Назва
Готель
«Світязь»
Хостел
«Затишок»
Хостел «ВТ
НУХТ»
Хостел «Lutsk
G84»

Адреса
м. Луцьк, вул.
Набережна, 4
м. Луцьк, вул.
Домни Гордіюк,
45/73
м. Луцьк, вул.
Даньшина, 16

Конт.телефон
(066) 172-07-91

(099) 327-74-00

Наявність 29 місць, 2-3-4-місні кімнати
Ціна від 120 грн.

м. Луцьк, вул.

(066) 947-03-05

від 140 грн./місце
(Всього 26 місць: 1 – 8-ми місний; 2 – 6-ти
місних; 2 – 3-х місні)
від 140 грн./місце
(Всього 13 місць: 2 – 5-ти місних; 1 – 3-х
місний)

(099) 400-81-03
(066) 779-97-90

Гнідавська, 84

Хостел
м. Луцьк, вул.
«Парасолька» Червоного Хреста,
16а
Хостел
м. Луцьк, вул.
«Софа»
Богдана
Хмельницького, 27
Арт-хостел
м. Луцьк, вул.
«Адреналін» Карбишева, 1, на
території КРЦ
«Адреналін Сіті»
м. Луцьк, вул.
Готель
«Пауер Хаус» Зв’язківців, 1
Готель
«Кедем»

м. Луцьк, вул.
Теремнівська 89 в

Готель «Ірен»

м. Луцьк, вул.
Дубнівська 99а

база «Юний
турист»,
ЦНПВТК
табір
«Сонячний»

с. Лище

с. Гаразджа

(068) 412 4817

Вартість
Всього 100 місць
від 200 грн./місце
В наявності 16 місць + 2 додаткових місця
2 х 6-місний - 120 грн./місце
4-місний - 130 грн./місце

(067) 432-06-89
(095) 313-32-27

від 140 грн./місце
Всього 10 місць

(067) 510-15-04
(050) 944-23-24
(068) 059-02-59

від 160 грн./місце
(Всього 50 місць: 6-ти місний; 8-ми місний;
10-ти місний; 12-ти місний; 14-ти місний)

(095) 199-23-53

від 175 грн./місце
Всього 16 місць (всі номери 2-х місці:
економ, стандарт та напівлюкс)
від 225 грн./місце
Всього 62 місць: 2-х місні стандарт; 3 – 3-х
місні та 4-х місні напівлюкси)

(0332) 71-39-41
(066) 089-98-99
(067) 888-35-55
(098) 132-52-52
(050) 978-11-61
Віталій
Заянчуковський
(050) 978-11-61
Віталій
Заянчуковський

від 250 грн./місце
Всього 36 місць
В наявності 18 місць
Ціна 75,00 грн./місце
Достатня наявність місць
Ціна 75 грн./місце
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КАРАНТИННІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ
При проведення змагань дотримання протиепідемічних заходів та карантинних
обмежень є обов’язковим.
Увага! При розміщенні на арені змагань, учасники дотримуються соціальної
дистанції: не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі території.
Організатори заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної
дистанції на старті не менше ніж 1,5 метра.
Відповідальність за забезпечення засобами індивідуального захисту, зокрема
респіраторами або захисними масками, покладається особисто на кожного учасника.

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗМАГАНЬ
Для медичного забезпечення змагань можуть залучатися кваліфіковані медичні
працівники. За наявності лікаря, він входить до складу суддівської колегії на правах
заступника головного судді. Всі його рішення в межах його компетентності
обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар представляє в
організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань
та звіт з їх закінчення.
Організатори змагань рекомендують кожному учаснику мати оформлений
діючий страховий поліс страхування життя та здоров’я спортсмена.

КОНТАКТИ
головний суддя
Марчук Андрій
(066) 128-92-64
голова ЛФСО
Карпюк Ігор
(099) 776-01-36
Ел. пошта: lfso_team@ukr.net
Facebook: https://www.facebook.com/volyn.orienteering/
Instagram: lutsk_orienteering

