
 

ЗИМОВИЙ 
КУБОК 2022 

06.02.22 

етап 1 

 

РОЗКЛАД: КАРТА:  

   09:30 - 10:45  – Мандатна комісія Масштаб – 1: 4000    

11:00 – Старт першого учасника              Перетин рельєфу – 2,5 м  

            

ВІДМІТКА 

Електронна відмітка SportTime.  

Електронні картки SportIdent - SI8, SI9, pCard та  SportTime - ST50.  

ЧІПи SI-5, SI-6, SI10, SI11 працювати НЕ будуть!  

 
ЦЕНТР та АРЕНА ЗМАГАНЬ:  

Центр змагань – приміщення клубу «РОМАНТИК»,  Шампаньский провулок, 11 Спортивний комплекс 

Державного Униіверсітету Одеська політехніка (46°26'56.7"N 30°44'58.8"E)    

 

 



 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ:  

Олександр Дегтев    тел. +38 097 7844 344 
Та група підтримки 
 

ФІНАНСУВАННЯ:  

Для підготовки карт, прокату спорядження, учасники сплачують внесок згідно таблиці:   

  

Група  

OPEN 40 грн. 

MW12, MW15, MW55 50 грн.  

MW21, MW35   70 грн.  

Аренда електронної картки – 10грн 

Знижка для сімейних команд 50% (3 людини) 

ГРУПИ:  

Группа  Учасники  

OPEN Новачки та діти в супроводі дорослих. Без загального 

заліку по Зимовому Кубку 

М12, W12  2010 р.н. та молодші   

М15, W15  2007 р.н. та молодші  

М21, W21  Вільне комплектування  

М35, W35  1987 р.н. та старші  

М55, W55  1967 р.н. та старші  

 

ПАРАМЕТРИ ДИСТАНЦІЙ:  
 

Группа  
Потрібно 

взяти КП  

КП на 

мапі 

 
Група  

Потрібно 

взяти КП  

КП на 

мапі 

OPEN 10 13     

M12 9 13  W12 9 13 

M15 11 13  W15 11 13 

M21 28 32  W21 26 30 

M35 24 32  W35 22 30 

M55 20 32  W55 18 30 

 

ЗАЯВКА:  

Для прийому заявок відкрита он-лайн заявка  

https://events.orienteering.org.ua/index.php?event=3401 

 
Заявку із зазначенням ПІБ, групи, кваліфікації, року народження, номерів чіпів і команди можна 

також надіслати на ssp031263@gmail.com  (якщо не вийшло заявитися в он-лайн заявці).  

Прийом заявок до 17-00 суботи  05.02.2022. Учасники, що не заявились, але мають 

бажання стартувати, сплачують подвійний стартовий внесок і стартують в кінці стартового протоколу 

при наявності карт. Якщо вам потрібно заявитись з іншим номером електронної картки, залиште 

повідомлення натиснувши на іконку «Перегляд повідомлень». 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЇ:  

Тип змагань –дистанція за вибором.  

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1362
mailto:ssp031263@gmail.com


УВАГА! Для груп MW 21, 35, 55 на мапі будуть відсутні стежки в парковій зоні. 

Місцевість – парк та міські забудови. Багато квітників та перекопаного облагородженого ґрунту, 

які позначені знаком «заборонена територія» (оливковий колір), перетин ЗАБОРОНЕНИЙ.  

Форма одягу та взуття   - по погоді.  В разі наявності снігу краще бігти в шиповках. 

Всі контрольні пункти будуть обладнані електронними станціями SportTime і призмою. Станція та 

призма можуть бути закріплені на найближчому до потрібного об’єкту дереві, але не більше ніж за 1-2 м.  

Учасники змагань очищають електронну картку в станції очистки (CLEAR) і стартують шляхом 

відмітки карткою у стартовій станції (START). Потім кожен учасник самостійно бере свою карту з 

відповідної кишеньки картороздатки і вирушає на дистанцію. Фініш шляхом відмітки карткою в фінішній 

станції. Після фінішу ОБОВ’ЯЗКОВО завантажтеe дані зі своєї картки в суддівський комп’ютер.  

НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ:  

Між кварталами є незначний рух автотранспорту, будьте уважні, не вибігайте різко на дорогу, 

не впевнившись, що водій автомобіля помітив вас.  

 

 

ВСІ УЧАСНИКИ  МАЮТЬ  ДОТРИМУВАТИСЬ  ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ  ВИМОГ. 

 

БАЖАЄМО  ВДАЛОГО  СТАРТУ  ! 
 

 
 

 


