ВІДКРИТІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ
ВЕСНА – 2017
БЮЛЕТЕНЬ 1
ОРГАНІЗАТОРИ:
- Центр туризму, спорту та екскурсій
- Федерація спортивного орієнтування Волині
- Головна суддівська колегія:
Головний суддя – Гнатюк Віталій
Головний секретар – Бензель Юрій
Секретар – Бобрик Олена
Начальник дистанції – Мальчик Ігор
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ:
Змагання проводяться 12 березня 2017 року в лісовому масиві поблизу
м.Ківерці (ур.Дубок).
Карта центру змагань.
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ:
Особисті змагання – заданий напрямок (середня дистанція).
Реєстрація учасників: 9.40. – 10.30 год.
Відкриття змагань о 10.30 год.
Старт змагань об 11.00 год.
УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ:
Змагання в особистому заліку проводяться в групах
Ч,Ж-18 /2000-2001 р.н./,
Ч,Ж-21/1999-1983 р.н./
Ч,Ж-16 /2001-2002 р.н./,
Ч,Ж-35/1982 р.н. та старші/.
Ч,Ж-14 /2003-2004 р.н./,
Ч,Ж-12 /2005 р.н. та молодші./
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:
Визначення особистих результатів – згідно Правил змагань зі спортивного
орієнтування.
НАГОРОДЖЕННЯ:
Учасники, що посіли 1-3 місця у своїх групах нагороджуються дипломами
Центру туризму, спорту та екскурсій та федерації спортивного орієнтування
Волині.

ЗАЯВКИ:
Попередні іменні заявки на участь у змаганнях подаються до 9.03.2017 року
через он-лайн реєстрацію, форма заявки. За довідками звертатись – Мальчик І.М.
(моб. тел. 066 3731223).
Спортсмени самі несуть відповідальність за безпеку, життя і здоров’я під час
змагань.
СИСТЕМА ВІДМІТКИ:
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку Sportident для групп
Ч,Ж-21; Ч,Ж-35; Ч,Ж-18; Ч,Ж-16. Для групп Ч,Ж-12 та Ч,Ж-14 компостером.
При наявності своїх чіпів учасники вносять номер чіпу у форму он-лайн
заявки або сплачують 20,00 грн. за оренду чіпа. Оплата на місці змагань. У разі
втрати чіпа учасник компенсує його вартість.
ФІНАНСУВАННЯ:
Організаційні витрати на проведення змагань – за рахунок коштів Центру
туризму, спорту та екскурсій.
Витрати, пов’язані з участю у змаганнях – за рахунок залучених та
батьківських коштів.
КАРТА ЗМАГАНЬ:
Масштаб 1:10000 та 1:7500
Січення рельєфу – 2,5 м.
Корегування – 2017 рік.
Місцевість: рівнинна. Добре розвинута дорожня сітка. Ліс листяний та
хвойний, в основному з середньою прохідністю. Грунт м’який, низини галявин
заболочені, на значній території лісу зустрічаються зарослі малини та ожини, а
також скупчення мікрооб’єктів: мікроямки, воронки, капоніри і т.д.
Небезпечні місця: залізнична колія та шоссе.

