До уваги учасникам обласного турніру.
В рамках турніру буде проведено навчально-тренувальний збір.
Бажаючим прийняти участь слід звернути увагу до змін у програмі турніру та
фінансуванні.
Відкритий обласний турнір зі спортивного орієнтування.
14.02 – 16.02.2020 р., м. Лубни, Полтавська обл.
БЮЛЕТЕНЬ 1
Організатори:

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА.;
Відокремлений підрозділ ФСО України в Полтавській області,
Лубенський міський дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму

«Валтекс»
КСО «Компас» м. Харків;
Склад ГСК:
Головний суддя
- Семенюта Григорій
Секретар
- Машинський Сергій
Планування дистанцій
- Даньков Сергій
Служба дистанцій
- Семенюта Григорій
- Гейко Іван

СНК 066 1638273
І кат 099 2277131
І кат
І кат

Місце проведення: м. Лубни Полтавська обл.
Центр змагань: вул. Генерала Ляскіна, 2, ДЮКСОТ «Валтекс»
Програма
13 лютого, четвер,
11:00 – 19:00 – заїзд учасників НТЗ
мандатна комісія, центр змагань
14 лютого, п’ятниця,
09:00 від’їзд замовленого транспорту для учасників НТЗ до арени тренувальних змагань
на коротких дистанціях (старт №1 в ONLINE-заявці)
12:00 – від’їзд замовленого транспорту до м. Лубни
12:00 – 18:30 – Заїзд учасників. Мандатна комісія, центр змагань
16:00 – початок тренувальних змагань на спринтерських дистанціях (старт №2 в ONLINE-заявці)
(район Центрального стадіону м. Лубни)
19:00 – нарада представників команд – учасників обласного турніру
15 лютого, субота.
09:15 – від’їзд замовленого транспорту від центру змагань на арену змагань
10:30 – початок змагань на довгій дистанції (старт №3 в ONLINE-заявці);
13:00 – від’їзд першого рейсу замовленого транспорту до міста;
16:00 – початок тренувальних змагань 6-ти етапних естафет на надкоротких дистанціях (старт №4
в ONLINE-заявці) (склад команди 2 спортсмени незалежно від віку та статі)
16 лютого, неділя.
09:15 – від’їзд замовленого транспорту від центру змагань на арену змагань
10:30 – початок змагань на середній дистанції (старт №5 в ONLINE-заявці);
13:00 – нагородження переможців та призерів турніру
13:30 – від’їзд першого рейсу замовленого транспорту до міста.
УВАЖНО ОБИРАЙТЕ НОМЕРИ ПРОГРАМИ ПРИ ЗАЯВЦІ ОНЛАЙН.
Учасники
У змаганнях беруть участь спортсмени Полтавської області та інших регіонів України.
Вікові групи: Ч/Ж 12; 14; 16; 18; 21; 35; 45; 55; ПК.
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
На змаганнях буде застосовано електронну відмітку Спорт Тайм (Україна, м.Одеса), чіпи надаються в
оренду безкоштовно. Учасники, що мають власні СТ чи СІ чіпи, вказують свій номер у заявці. Чіпи
СпортІдент 10, 11 моделі та вище не працюватимуть.
Фінансування
Витрати на проведення змагань здійснюються за рахунок стартового внеску.
Стартовий внесок за два дні змагань становить:
30 грн. – групи ЧЖ-12, 14, ПК
40 грн. – групи ЧЖ-16, 18, 55;
50 грн. – групи ЧЖ-21, 35, 45.
Стартовий внесок НТЗ становить 10 грн./старт не залежно від віку та статі.
Оплата стартового внеску
Оплату заявочного внеску просимо проводити до 24:00 год. 09.02.2020р., поповнивши картковий
рахунок ПАТ ПриватБанк No 4149 4991 3618 7638 (Семенюта Григорій Олексійович).
У призначенні платежу ОБОВ’ЯЗКОВО вказувати «Благодійні (стартові внески, автопослуги) внески
ОТ». Після здійснення платежу, необхідно надіслати повідомлення (e-mail duksot-valteks@ukr.net або
SMS, Viber 099 3232763) від команди з розшифровкою платежу за прізвищами.
Приклад повідомлення: Хорол, Ч-18, Штомпель Ігор, 40 + 30 НТЗ + 60 авто, 07.02.2020
Просимо звернути увагу на наступне:
1. Комісія за перерахунок коштів не повинна входити в суму стартового внеску.
2. Оплата стартових внесків під час мандатної комісії проводитись не буде.
Заявки
Попередні заявки на участь у змаганнях та НТЗ подаються до 24:00 09 лютого 2020 через систему
«ONLINE заявки на участь у змаганнях» на сайті ФСОУ.
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.
Нагородження
За кожен вид змагань турніру довгої та середньої дистанції переможці та призери нагороджуються
грамотами, за підсумком двох стартів (сума часу) – медалями.
Розміщення та харчування
Оренда житла (квартири, хостел, гуртожитки та готелі м. Лубни) – самостійно за Інтернет-посиланнями.
ДЮКСОТ «Валтекс» у власних спальних мішках. Кількість місць обмежена. Вартість 15 грн. з особи за
добу, замовлення за тел. 066-1638273 до 09.02.2020 р.
Транспорт
До арени тренувальних змагань на коротких дистанціях, до арен середньої (10км) та довгої дистанцій
(12км) можна дістатись власним транспортом за схемою (бюлетень 2) та замовленим транспортом
(вартість проїзду за два дні – 40 грн.) замовлення за тел. 066 1638273 до 09.02.2020 Для учасників
НТЗ – додатково 20 грн.
Процедура фінішу

Учасники повинні рухатися розміченим коридором від останнього КП до фінішу. На лінії фінішу
встановлюються SТ-станції. 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.
Місцевість
Середня та довга дистанції: рельєф яруго-балкового типу. місцевість відкрита на 10%. Ліс листяний, з
підліском різної прохідності. Небезпечні місця – круті схили. Грунт глинистий. Перетин 5 м.
Карти стандарт УЗ ФСОУ-ІSOM 2017

