ВІДКРИТИЙ ОСОБИСТО-КОМАНДНИЙ ЧЕМПІОНАТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗІ СПОРТИВНОГО
ОРІЄНТУВАННЯ
29.09 – 01.10.2017, м. Хорол, Полтавська обл.

БЮЛЕТЕНЬ 1
Організатори:

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА.;
Хорольська районна рада, Хорольська РДА;
Хорольська ДЮСШ, Хорольська гімназія;
Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс»;

Склад ГСК:
Директор змагань:
Головний суддя
Головний секретар
Заступник головного судді
по дистанціях

- Пономаренко Микола
- Семенюта Григорій
- Куліш Василь

ІІ кат.
СНК 066 1638273
СНК 050 3017072

- Денисенко Євгеній

ІІ кат

Місце проведення: м. Хорол Полтавська обл.
Центр змагань: північно-західна околиця с. Вишняки (див. схему розміщення, бюлетень №2).
Сторінка змагань: http://basa.at.ua/publ/fso_poltavskoj_obl/1/11-1-0-74
Онлайн заявка:

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1347

Програма
29 вересня, п’ятниця, Заїзд учасників.
16:00 – 20:00 – мандатна комісія, центр змагань
20:00 – нарада представників команд, центр змагань;
30 вересня, субота.
10:00 – початок змагань на середній дистанції;
12:30 – нагородження переможців та призерів змагань (центр змагань);
01 жовтня, неділя.
10:00 – початок змагань на короткій дистанції;
12:30 – нагородження переможців та призерів змагань (арена фінішу, схема – бюлетень №2);

Учасники
У змаганнях беруть участь спортсмени Полтавської області та інших регіонів України.
Вікові групи: Ч/Ж 12; 14; 16; 18; 20; 21; 35; 45; 55.
Обмеження: в разі кількості заявлених учасників у віковій групі 3 і менше, учасники будуть об’єднані із суміжною
групою згідно з вимогами чинних Правил змагань.

Система відмітки
Застосовується система електронної відмітки Sportіdent. Обслуговуватимуться тільки фірмові чіпи Sportіdent.
Учасники що мають власні чіпи вносять їх номер у форму он-лайн заявки. Учасники мають можливість орендувати
чіпи в Організатора. Учасники несуть матеріальну відповідальність у випадку втрати чипу у сумі, еквівалентної 35
Евро.

Фінансування
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок Управління СМС Полтавської ОДА, стартового внеску та
спонсорських коштів.
Стартовий внесок за 2 дні змагань становить: 40 грн. – групи Ч/Ж 12,14,16,55;
60 грн. – групи Ч/Ж 18, 20, 21, 35, 45

Заявки
Попередні заявки на участь у змаганнях подаються до 20:00 22 вересня 2017 через систему «ONLINE заявки
на участь у змаганнях» на сайті ФСОУ. При цьому власникам чіпів необхідно вказати номера своїх чіпів.
Учасники, що заявилися після 22.09.2017 р. можуть бути допущені до участі у змаганнях за умови наявності
вільних карт та SІ-чіпів у організаторів і сплаті штрафу 15 грн. за кожний день змагань.
Іменні заявки, завірені відповідною медичною установою або спортивним диспансером, паспорт або
свідоцтво про народження, кваліфікаційна книжка спортсмена, подаються безпосередньо до мандатної
комісії. Без медичного допуску, учасники до змагань не допускаються!

Визначення результатів

Особисті результати:
Результати учасника в одно етапних змаганнях у групі визначаються за меншим часом проходження дистанції від моменту
старту до фінішу.
Якщо двоє або більше учасників мають однакові результати, вони посідають однакові місця, одержують однакові титули,
призи та грамоти. В протоколі результатів учасник з меншим нагрудним номером наводиться першим. Місця, що посіли інші
учасники, не змінюються, тобто після учасників, що показали однаковий результат, залишається стільки незайнятих місць, скільки
учасників мають однаковий результат мінус одиниця.
Командні результати
Команди-переможниці у загальнокомандному заліку визначаються за кращою сумою очок до 12 кращих особистих
результатів індивідуальних змагань у всіх вікових групах.
У разі однакової кількості очок у двох і більше команд перевага надається команді, яка має більше послідовно І, ІІ, ІІІ місць у
класах Ч, Ж – 21 на чемпіонаті області.
В особистих змаганнях очки нараховуються:
- групи Ч, Ж – 21 згідно таблиці №8.1;
- групи Ч, Ж – 16, 18, 20 згідно таблиці №8.2;
- інші групи згідно таблиці №8.3 Правил змагань редакції 2005 р.

Розміщення та харчування
Польовий табір. Вартість проживання – 20 грн. з особи за всі дні змагань. Приготування на газових пальниках або
вогнищі. Питна вода в таборі (привозна).

Процедура фінішу
Учасники повинні рухатися розміченим коридором від останнього КП до фінішу. На лінії фінішу встановлюються SIстанції. Час фінішу учасник фіксує самостійно відміткою чіпом в фінішній станції. Після відмітки на фініші учасник
проходить через фінішну зону, в якій:
- проходить процедуру зчитування чіпу;
- отримує спліт з результатом;
- здає власну карту в пакет з назвою команди (території). Після закриття старту представники команд зможуть
забрати карти, а учасники, що фінішують, вже не здають їх.

Нагородження
Переможці та призери нагороджуються грамотами, медалями відповідних ступенів.

Місцевість
Заплава річки Хорол, відкрита на 70%, міська забудова (приватний сектор). Міські вулиці з невеликою інтенсивністю
руху автотранспорту.
Об’єкти, виділені знаками 524, 527, 528 – заборонені для подолання.
Форма одягу – довільна.

Карти
Середня дистанції - масштаб 1:7500, перетин рельєфу 2,5 м, УЗ ФСОУ-2001. Автор: В.Бортник, серпень-2017 р.
Коротка дистанція - масштаб 1:7500, УЗ ФСОУ-2001, Автор: В.Кір’янов, С.Усенко. ревізія В.Бортник.
Карти герметизовані у п/п пакет з замком.
Параметри дистанцій
Згідно Правил змагань.
Схеми під’їзду та параметри дистанції будуть опубліковані в бюлетені №2 (18 вересня 2017 р.).

