
 

 

 

 
ІНФОРМАЦІЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10 травня 2015 року 
       ур.  Воротнів



 

 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ЗМАГАНЬ 
 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює міський центр туризму, 
спорту і краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради. Безпосереднє проведення та 
суддівство змагань покладається на Головну суддівську колегію. 

Суддівська колегія: 

Мельник Тарас                                                                

Волинець Ярослав 

Климчук Анна  

 

ЦЕНТР ЗМАГАНЬ 
 

Центр змагань розташований у лісовому масиві ур. Воротнів 

 
Доїзд маршрутним таксі № 230 та 230а  

розклад маршруток 

 



 

 

АРЕНА ЗМАГАНЬ 

Схема Арени змагань 

 
 

 

ГРУПИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ  
 

Змагання проводяться у вікових групах: Ч,Ж-12 (2003р.н. та молодші), Ч,Ж-14 
(2001-2002р.н.), Ч,Ж-16 (2000-1999р.н.), Ч,Ж – Еліта (1998р.н та старші), Ч,Ж – Ветерани 
(1980р.н та старші) 



 

 

В разі отримання менше ніж 3-х індивідуальних заявок у групу, організатори мають 
право об’єднати групу з сильнішою суміжною групою за винятком найстаршої 
ветеранської групи. 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
 

З оперативною інформацією (стартовий протокол, попередні протоколи 

результатів, спліти, фотографії) можна ознайомитись на сайті http://volyn-
o.hol.es  http://tyrist.pp.net.ua  

З офіційними протоколами результатів змагань також можна буде ознайомитись на 

сайті http://volyn-o.hol.es http://tyrist.pp.net.ua  
 

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 
 

до 10.00 – заїзд, реєстрація учасників  
10.30 – жеребкування та відкриття змагань 
11.00 – старт змагань 
14.00 – підведення підсумків, закриття змагань 
 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Місце спортсмена у кожній віковій групі визначається за часом проходження 
дистанції змагань. Перемагає спортсмен, що подолав дистанцію у найкоротший 
проміжок часу. 
Переможці та призери змагань нагороджуються дипломами 
 

 

ЗАЯВКИ 
 

До змагань допускаються спортсмени, які підтвердили у встановлений термін свою 
участь у змаганнях. Попередні заявки на участь у змаганнях надаються до 20.00  7 
травня 2015 р. через ONLINE заявки на участь у змаганнях за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1o7jbw8mR69LVLg3AokROBituH0xoq-
bMwa7ovlio5fA/viewform?c=0&w=1 або за телефоном 0996461665 – Мельник Т.В. 
Іменні заявки подаються безпосередньо при реєстрації на арені змагань. 
 
 

ФІНАНСУВАННЯ 
 

Витрати, пов'язані з відрядженням команд (проїзд в обох напрямках, добові в 
дорозі, харчування, розміщення, збереження заробітної плати) – за рахунок 
організацій, що відряджають. 
Фінансування проведення змагань здійснюється за рахунок коштів мінстерства 
молоді та спорту, заявочних внесків та коштів, що залучені організаторами 
змагань. 

 

 

 

http://volyn-o.hol.es/
http://volyn-o.hol.es/
http://tyrist.pp.net.ua/
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http://tyrist.pp.net.ua/
http://orient.z52.ru/
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https://docs.google.com/forms/d/1o7jbw8mR69LVLg3AokROBituH0xoq-bMwa7ovlio5fA/viewform?c=0&w=1


 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМАГАНЬ 
  

Старт для груп Ч,Ж-16,21,Ветерани знаходиться на відстані 500м від старту груп 
Ч,Ж-12,14. 
Також для груп Ч,Ж-16,21,Ветерани передбачена зміна карт та карточок для 
відмітки. 
 
 
 
 
Розминка дозволяється лише по дорогах: зупинка-арена-старт.  
 

Місцевість: рівнинного типу. Ліс переважно  хвойних порід,посаджений у певному 
напрямку, доброї та середньої, місцями поганої прохідності, розвинена мережа 
доріг, є багато полян.  
Для груп Ч,Ж-16,21,Ветерани місцевість: Яруго-балкового типу. Ліс хвойних та 
листяних порід,доброї та середньої прохідності,добре розвинена мережа доріг. 
 
Небезпечні місця: На півночі проїжджа частина, сміттєзвалища.  
Обмеження: зі сходу, заходу та півдня – поле, на півночі проїжджа частина. 
 Карта 2012р. (Мальчик І.М.),. Масштаб 1:4000, перетин 2,5м 
Аварійний азимут: для старших груп північ. 

Параметри дистанції: 
 

Група Довжина(км) КП Примітка 

Ч-21,  
Ч-Ветерани 

6,4 26 Зміна карти 

Ж-21, Ч-16 
Ж-Ветерани 

5,5 20 Зміна карти 

Ж-16 4,5 16 Зміна карти 

Ч-14 1,6 10  

Ж-14, Ч-12 1,2 8  

Ж-12 0,8 6  

Інтервал старту: 1 хв.  
Контрольний час: для  груп Ч-16, Ж-16, Ч-21, Ж-21, Ч-Ветерани, Ж-Ветерани 2 -  
години, для груп Ж-14, Ч-14, Ж-12, Ч-12 - 1 година. 
 
Відмітка: компостером у карточці спортсмена.  
Нумерація КП: номер КП на карті не відповідає номеру на місцевості. На карту будуть 
нанесені легенди КП, також легенди будуть видаватися на старті. 
Для груп Ч-16, Ж-16, Ч-21, Ж-21, Ч-Ветерани, Ж-Ветерани буде відбуватися зміна 
карти. 

УВАГА! Для груп Ч, Ж-Еліта, Ч, Ж-Ветерани, Ч, Ж-16 наявний добровільний 
стартовий внесок 5 грн. 
 

КОНТАКТИ З ОРГАНІЗАТОРАМИ 
 

Мельник Тарас  
Телефон +380996461665 


