Kyiv Region Cup
пам’яті Анатолія Литвинчука

Бюлетень 1

м. Ірпінь Київської області

18-19 квітня 2020 р.

Всеукраїнські змагання
«KYIV REGION CUP ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ ЛИТВИНЧУКА»
Вітаємо вас, любі друзі! Команда «Kyiv Region» рада запросити
вас на традиційні Всеукраїнські змагання «KYIV REGION CUP
пам’яті Анатолія Миколайовича Литвинчука». Цього року хочемо
запропонувати вам пробігтися в мальовничому лісі Приірпіння та
протестувати свої можливості
швидко орієнтуватися в
лабіринтах нової забудови Ірпеня.

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
Спортсмени змагаються у вікових категоріях: OPEN, Ч/Ж 12, 14,
16, 20, 21Е, 35, 45, 55, 65, 75. Якщо в групу буде заявлено 5
спортсменів або менше – група може бути об’єднана з більш
сильною.

МІСЦЕВІСТЬ ТА КАРТИ
Район змагань середньої дистанції – заплава річки Ірпінь з
насиченим штучним та мікрорельєфом. Ліс листяних та хвойних
порід середньої та поганої прохідності, мережа доріг розвинена
добре. Масштаб карти 1:10000, перетин 2.5 м. Рекомендована
форма одягу – закрита, взуття з шипами.

Місцевість спринту – паркова зона, будинки приватного сектору
та забудови 80-90х років. Арена змагань розташована на
території школи №3. Масштаб карти 1:4000, перетин 2,5м.

Рекомендована форма одягу – відкрита, взуття – кросівки.

ОБЛАДНАННЯ ЗМАГАНЬ
Дистанції обладнані стандартними знаками КП, станціями
електронної відмітки SportIdent та звичайним компостером на
випадок помилки станції. У районі кожного КП знаходяться судді.

НАГОРОДЖЕННЯ
Місце спортсмена в кожній віковій групі визначається за сумою
часу проходження дистанцій за два дні змагань. Переможці та
призери усіх груп змагань нагороджуються медалями та
дипломами.

ЗАЯВКИ ТА СТАРТОВИЙ ВНЕСОК
До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили у
встановлений термін свою участь у змаганнях. Попередні заявки
на участь у змаганнях надаються до 22:00 17-го квітня 2020 р.
через «ONLINE заявки на участь у змаганнях» на сайті заявок
ФСОУ. Розмір стартового внеску залежить від терміну оплати.
Стартові внески приймаються на карту МоноБанку 4441 1144
4090 6111 Куцан Дмитро Сергійович. Після оплати просимо
написати листа з прізвищем, ім’ям, віковою групою, датою
оплати на пошту kievregionorient@gmail.com Наприклад: Іванов
Петро Ч21Е, 5.02.2020 ,19:22.
Вікові групи

До 22:00 8-го квітня

До 22:00 13-го квітня

Ч/Ж (12, 14, 16,
55, 65, 75) та
OPEN

За 1 день

За 2 дні

За 1 день

За 2 дні

60 грн

120 грн

80 грн

160 грн

Ч/Ж 20

80 грн

160 грн

100 грн

200 грн

Ч/Ж (21 Е, 35, 45)

100 грн

200 грн

120 грн

240 грн

ВАРІАНТИ ПРОЖИВАННЯ
«Юний турист»
Розміщення на базі «Юний турист», вул. Академіка Заболотного,
144. тел. 526-04-78, 526-36-42.

Хостели та оренда квартир
http://evrocity.com.ua/
https://miete.com.ua/
https://www.dobovo.com/

Клуб хостелів Києва

