НIЧНИЙ
ПРИВИД
змагання зі спортивного орієнтування

Бюлетень 1

Жихор
13 листопада 2021

1. Організатори.
КСО О-Компас
Головний суддя: Олександр Старов, тел. 066 14 77 295
Секретар: Євгенія Веремеєнко
Заступник головного судді по дистанціях: Вадим Дяченко.
2. Місце проведення.
Україна, Харківська область, Харкiв, Жихор.
GPS координати фінішної арени:
Широта: 49°54'19.3" п. ш.
Довгота: 36°13'48.1" с. д.
3. Транспорт.
Дістатися до місця проведення змагань можна:
•

•

автобусом 1605/1155/1187/1154, тролейбусом 49 (Автовокзал або ст. метро
Проспект Гагарiна – Жихор (вул. Тернопiльська) – Крематорій). Інтервал руху
10-20 хвилин. Вартість проїзду – 10-15 грн. Час у дорозі ~40 хвилин. Далі
пішки 1,2 км (15 хв) за схемою
автобусом 68е (ст. метро Проспект Гагарiна – Жихор – Крематорій). Інтервал
руху 35-70 хвилин. Вартість проїзду – 9 грн. Час у дорозі ~40 хвилин
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4. Розміщення.
Розміщення у Харківських хостелах від 100грн. Booking.com
5. Програма
Дата

13 листопада
субота

Час

Подія

15:30-16:15

мандатна комісія

16:30-17:00

старт учасникiв групи Новачки

17:00

старт першого учасника

19:30

нагородження

Місце

Фінішна арена,
Жихор

6. Заявки.
Заявки у системі ФСО.
Слідкуйте за новинами на сторінці змагань у Фейсбук!
Учасники, що не приїхали на змагання погоджуються сплатити вартість
підготовки та друку карти – 20грн.
Закриття заявки 09.11.2021 23:59.
Після закриття заявки буде можливість заявитися на змагання за умови наявності
зайвих карт та сплаті внеску у подвійному розмірі.
7. Групи, благодійний внесок за участь у змаганнях.
Ч/Ж21Е, Ч/Ж21А, Ч/Ж18 – 100грн.
Ч/Ж60, Ч/Ж50, Ч/Ж40, Ч/Ж16 – 70грн.
Ч/Ж14 – 50грн.
Новачки – 70грн, новачки молодше 2007р.н. (включно) – 50грн.
Додатково оплата оренди чипу 10грн.
8. Мандатна комісія.
Для проходження мандатної комісії учасники повинні мати:
•
•
•
•

залікову книжку спортсмена,
страховий поліс,
довідку з медичним допуском до змагань,
спортсмени, які заявляються до більш сильної групи, повинні мати спец.
допуск від лікаря
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Під час змагань учасники самі несуть відповідальність за своє здоров'я та
життя!

9. Параметри дистанцій.
Інформація буде пізніше в Бюлетені 2.
10. Місцевість.
Ліс: ліс соснових порід легкої прохідності із зарослими вирубками і старими
піщаними кар'єрами.
Рельєф: мiкрорельєф.
Дорожня сітка: розвинена досить добре.
Ґрунт: піщаний.
Небезпечнi мicця: шосе, сміттєзвалище, кар'єр.
Карта: Жихор. Автор: Усенко С. – 2021р. Масштаб 1:7 500, перетин рельєфу 2м.
ISOM 2017

11. Відмітка.
Для відмітки на КП та хронометражу буде використана система електронної
відмітки SportIdent. Фінішний час визначається відміткою на фінішній станції. У
разі неспрацювання станції треба зробити резервний прокол компостером на
карті. Учасники несуть фінансову відповідальність у разі втрати чи
пошкодження чипу. Штраф - 1000грн. Учасники, що зійшли з дистанції,
зобов'язані проінформувати суддю на фініші та здати чип.
12. Нагородження.
Нагородження проводитиметься по групах: Ч/Ж60, Ч/Ж50, Ч/Ж40, Ч/Ж21Е,
Ч/Ж21А, Ч/Ж18, Ч/Ж16, Ч/Ж14. Переможці та призери нагороджуються
дипломами та, в залежності від кількості учасників, призами.
Усі юні учасники групи Новачки отримають невеличкий солодкий подарунок на
фініші.
13. Проведення під час карантину
У зв’язку з епідеміологічною ситуацією учасники мають дотримуватися
безпечної дистанції (1.5 метри) та вдягати маску під час проходження
мандатної комісії та в iнших мiсцях, окрiм розминки/заминки та під час
проходження дистанції.
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