Відкритий командний чемпіонат Донецької області
зі спортивного орієнтування (бігом).
Кубок Донецької області, Ігри ветеранів, VIII етап

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 1


Управління з фізичної культури та спорту Донецької
облдержадміністрації;
 Відокремлений підрозділ громадської організації
«Федерація спортивного орієнтування України» у
Донецькій області,
http://orient.dn.ua.

Склад ГСК:
Головний суддя
Тарасенко Сергій, I категорія
Головний секретар
Гур’єва Ірина, IІ категорія
Секретар електронної
Бардаков Олександр, IІ категорія
відмітки
Дата проведення:02-03.10.2021року

050 826 71 64
050 554 29 69
098 282 52 04

Місце проведення: м.Краматорськ (с. Біленьке)
Центр змагань: На фініші.
Розміщення та харчування:

самостійне.

Kramatorsk Hostel: +380996072211; +380976072211.
Хостел Фісташка: +380958006252.
Місцевість, карта змагань: Ліс листяних та хвойних порід і різної прохідності
яружно-балочного типу, є райони з мікрорельєфом, грунт – чорнозем. Добре
розвинена дорожня сітка.
Масштаб: 1:10000,1:7500, перетин 5метрів. Автор карти: Михайло Пугач (м.Суми).
Карти надруковані на кольоровому принтері, у файлі.
Легенди будуть надруковані на карті та розміщені в стартовому коридорі.
Система відмітки: використовується електронна система відмітки SportIdent.
Параметри дистанцій : згідно з Правилами проведення спортивних змагань
зі спортивного орієнтування (ред.2018р.).
Контрольний час:

02.10.2021-180хвилин,
03.10.2021-120хвилин.

Контрольні пункти: обладнані стандартною призмою, електронною станцією та
компостером.
Учасники змагань:
Група OPEN, Ч/Ж10, 12, 14, 16,18, 21, 35, 50.
Склад команди 12 спортсменів.

Програма змагань:

02.10.2021
Субота
Перший
день
змагань

03.10.2021
Неділя

09.00
–10.30

Приїзд команд в Центр змагань .

9.30–
10.30
10.30
11.00

Робота мандатної комісії

14.30

Закриття фінішу.

09.00–
10.30
9.30–10.50
11.00

Другий день
змагань
14.00
14.30

Лісовий масив
с. Біленьке
Середня дистанція
Роздільний старт

Відкриття змагань.
Старт
Чемпіонату Донецької області зі
спортивного орієнтування.

Приїзд команд в Центр змагань
Робота мандатної комісії
Старт
Чемпіонату Донецької області зі
спортивного орієнтування,
VІІI етапу Кубку Донецької області,
Ігр ветеранів VIIIетап.
Закриття фінішу.
Підведення підсумків.
Нагородження.
Роз'їзд учасників

Лісовий масив
с. Біленьке
Середня дистанція
Роздільний старт

Результати спортсменів визначаються за кращим часом подолання дистанції окремо
за кожен день змагань. В залік команди зараховуються 8 кращих результатів ( групи
Ч/Ж 10,12,14,50 – згідно таблиці 3 (І місце – 25 балів), Ч/Ж 16,18,35 – згідно таблиці 2
(І місце – 35 балів), Ч/Ж 21 – згідно таблиці 1( І – місце 45 балів) згідно діючих
Правил. При одинаковій кількості балів перевага надається команді, яка набрала
більше балів у Кубковий день 03.10.2021 р.
Нагородження: переможці і призери ВЧДО в особистих видах нагороджуються
грамотами та медалями Управління фізичної культури та спорту Донецької
облдержадміністрації, ВП ГО ФСОУ у Донецькій області, команди - переможці –
Кубками Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації
Фінансування: Витрати, пов'язані з відрядженням учасників змагань (проїзд, харчування,
проживання, картографічний матеріал, під'їзд до місця старту і на зворотному шляху) - за
рахунок організацій, що відряджають.
Благодійні стартові внески:

Ч/Ж 10,12,14,16,18
Ч/Ж–21,35,50
Пільгова категорія
OPEN

50 грн.
60 грн.
30 грн.
20 грн. (без ел. відм.)
30 грн. ( з ел. відм.)

один стартовий день
один стартовий день
один стартовий день
один стартовий день

Оренда чіпу – 5 грн.
Учасники, які мають власні чіпи, повинні вказати номери при заявці.
Заявки: Попередні заявки подаються до 21.00 години 29.09.2021р. в системі Онлайн
на сайті: http://orientsumy.com.ua/
Іменні заявки, паспорти або свідоцтва про народження, кваліфікаційні книжки
спортсменів, страхові поліси надаються при проходженні мандатної комісії.
Учасникам обов’язково треба надати страховий поліс, довідку лікаря або іменну
заявку з підписом і допуском лікаря на участь у змаганнях.
Учасникам пільгової категорії необхідно надати посвідчення. Учасники, які не
мають посвідчення, розраховуються по повній вартості.
Сплата благодійного стартового внеску за один або всі стартові дні.
Учасники, які були заявлені і з певних причин не мали змоги стартувати, сплачують
штраф у розмірі 10грн. за кожний заявлений день.
Рекомендована бігова форма одягу – ЗА ПОГОДОЮ!!!

Параметри дистанцій:
Група
Ч – 10
Ч – 12
Ч – 14
Ч – 16
Ч - 18
Ч – 21
Ч – 35
Ч – 50
OPEN
Ж - 10
Ж – 12
Ж – 14
Ж – 16
Ж - 18
Ж - 21
Ж – 35

Довжина
02.10.2021

Кількість
КП

Масштаб

Довжина
03.10.2021

Кількість
КП

Масштаб

Ж – 50

Розклад руху приміських поїздів по ст. Краматорськ:
-

6236 Костянтинівка - Ізюм
6219 Лиман - Фенольна
6003 Ізюм – Скотовата
6016 Фенольна – Гаврилівка
6237 Лиман – Фенольна
6004 Скотовата – Святогірськ

09.04
10.00
13.52
16.08
17.16
18.02

БЮЛЕТЕНЬ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ !

