
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЮ  

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ  

 
    07.11.2015                                                    м.Ківерці 

 

 

 

Начальник  дистанції                                                              І. Мальчик 

        

Вид змагань: заданий напрямок, коротка дистанція. 
 

Район змагань: розташований в західних околицях м.Ківерці.  
 

Місцевість: слабо пересічена, сітка доріг добре розвинута, ліс в 

основному листяний з  підліском. Низини галявин 

заболочені. На значній території лісу зустрічаються 

зарослі малини та ожини. 
 

Карта:  

 

 

 

Обмеження: 

 

 

 

 

Аварійний азимут: 

 

Небезпечні місця: 

 

    

   

кольорова. Масштаб 1 : 7500, Н – 2,5м. Коректування 

– жовтень 2012року. Порядок проходження дистанції 

та нумерація КП вказана в піктограмі. 

 

на  заході – луг  та   канави , на півдні – залізниця 

Ківерці - Ковель ,  на сході – м.Ківерці, на північному 

сході  шосе Бодячів – Ківерці (для груп Ч-21,Ж-21,Ч-

Ветерани та Ч-16),на півночі – шосе Ківерці -  Рожище 

(для інших груп).  

на схід до м. Ківерці, далі  на старт. 

 

шосе Ківерці – Рожище та Бодячів - Ківерці. Залізниця 

Ківерці – Ковель. Суворо забороняється рухатись по 

проїжджій частині та виходити на залізницю. 

 

Старт: 

 

Стартовий інтервал 1 хвилина, згідно жеребкування. 

Дистанція:  обладнана стандартними призмами КП біло-червоного 

кольору з компостерами. Номер КП вказаний на 

компостері. З останнього КП на фініш - маркування.  
 

Відмітка:  компостером в карточці. 

 
 

Параметри дистанції : 

 

 

          

Ч-21                                    4,4 км              14 КП 

Ж-21                                   3,2 км              12 КП 

Ч-Ветерани,  Ч-16             3,5 км              14 КП 

Ж-Ветерани, Ж-16            2,9 км              12 КП 

Ч-14                                    1,9 км               7 КП 

Ж-14                                   1,1 км               4 КП 



 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСТАНЦІЮ  

ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ  

 
    08.11.2015                                                    ур. Ківерці 

 

 

 

Начальник  дистанції                                                              Д. Петрочук 

        

Вид змагань: заданий напрямок, подовжена дистанція. 
 

Район змагань: розташований в південних околицях м.Ківерці.  
 

Місцевість: слабо пересічена з дрібними формами рельєфу, сітка 

доріг добре розвинута, ліс в основному листяний з  

підліском.  
 

Карта:  

 

 

 

 

Обмеження: 

 

 

 

Аварійний азимут: 

 

Небезпечні місця: 

 

    

   

кольорова. Масштаб 1 : 10 000, Н–2,5м. Розмір 21см х 

30 см (формат А4). Частина карти виготовлена в 

листопаді 2015 року. Порядок проходження дистанції 

та нумерація КП вказана в піктограмі. 

 

на  заході – поле, на півдні – с. Сапогове,  на сході – 

покращена дорога Ківерці – Сапогове, на півночі – 

залізниця Луцьк – Ківерці  

 

на північ до залізниці, далі  до зал. пл. Жабка і старту. 

 

Велика кількість мікроямок та воронок закинута 

побутовим сміттям.  Залізниця Луцьк – Ківерці. 

Суворо забороняється виходити на залізницю. 

 

Старт: 

 

Стартовий інтервал 1 хвилина (для груп Ч,Ж-14), 

стартовий інтервал 2 хвилини (для груп Ч,Ж-

16,21,ветерани),   згідно жеребкування. 

 

Дистанція:  обладнана стандартними призмами КП біло-червоного 

кольору з компостерами. Номер КП вказаний на 

компостері. З останнього КП на фініш - маркування.  
 

Відмітка:  компостером в карточці. 

 
 

Параметри дистанції : 

 

 

          

Ч-21                                    7,8 км              24 КП 

Ж-21                                   5,9 км              17 КП 

Ч-Ветерани,  Ч-16             6,2 км              17 КП 

Ж-Ветерани, Ж-16            4,5 км              12 КП 

Ч-14                                    3,2 км                9 КП 

Ж-14                                   2,8 км                7 КП 


