
23  травня 2015 року                                   ур. Дачне 
 

Вид змагань:   заданий напрямок.  

Спосіб пересування: бігом. 

Початок старту:  14:00 год. Старт роздільний. Стартовий інтервал – 1 хв.  

Місцевість:  ліс 79 % середньої прохідності, 13 % важкопрохідної рослинності, 8 % з 

відкритими та напіввідкритими ділянками місцевості, добре розвинута сітка 

стежин, присутні дрібні форми рельєфу. 

Карта:  кольорова, герметизована, друк «струйний», коректування та видання – травень 

2015 року, рамка карти зорієнтована на північ. Розмір карти для всіх груп 21×15 см. 

М 1 : 10 000, Н=2,5 м 

Обмеження району змагань: північ – широка просіка, захід – лісова дорога (за нею продовжується ліс),  

південь, схід – с. Дачне, поле. 

Аварійний азимут:  південний схід з виходом до с. Дачне, далі до місця старту. 

Контрольний час:    45 хв. для всіх груп. 

Відмітка:   компостером у картці учасника.      
 

Параметри дистанції 

Ч- 21   3370 м  12 КП  

Ж-21,  Ч-Вет.  2740 м        10 КП        

Ч-16,   Ж-Вет. 2420 м          9 КП        

Ж-16,  Ч-14  2080 м          8 КП        

Ж-14   1470 м    5 КП 

Від старту до початку орієнтування (картороздатка) – 100 м.        

З останнього КП до фінішу маркування – 50 м 

 



 
23  травня 2015 року                                   ур. Дачне 

 

 

Вид змагань:   за вибором.  

Спосіб пересування: на велосипедах. 

Початок старту:  16:00 год. Старт роздільний. Стартовий інтервал – 1 хв.  

Місцевість:  добре розвинута сітка стежин та доріг:  48 % легкої прохідності, 36 % середньої 

прохідності, 16 % важкої прохідності, місцевість рівнинна. 

Карта:  кольорова, герметизована, друк «струйний», коректування та видання – травень 

2015 року, рамка карти зорієнтована на північ. Розмір карти для всіх груп 21×15 см. 

М 1 : 15 000, Н=2,5 м 

Обмеження району змагань: північ, захід – чітких обмежень нема, південь  – с. Дачне, поле,  

схід – поле, с. Жабка. 

Аварійний азимут:  південний схід з виходом до с. Дачне, далі до місця старту. 

Контрольний час:    1 год 30 хв. для всіх груп. 

Відмітка:   компостером у картці учасника.      
 

Параметри дистанції 

Ч- 21  12 КП  

Ж-21   10 КП        

 

Всього на місцевості 13 КП 

Обов’язковий останній КП 63.       З останнього КП до фінішу маркування – 110 м 

 
 



 

24  травня 2015 року                                   ур. Жабка 
 

Вид змагань:   заданий напрямок. ЕСТАФЕТА. 

Спосіб пересування: бігом. 

Початок старту:  11:00 год. Старт загальний.  

Місцевість:   мішаний лісовий масив переважно середньопрохідної прохідності з невеликою  

кількістю дрібних форм рельєфу, добре розвинута сітка доріг та стежок. 

Карта:  кольорова, герметизована, друк «струйний», коректування та видання – травень 

2015 року, рамка карти зорієнтована на північ. Розмір карти для всіх груп 21×15 см. 

М 1 : 5 000, Н=2 м 

Обмеження району змагань: північ – меліоративна канава, захід – поле і траса Луцьк-Ківерці,  

південь – залізниця Луцьк-Ківерці, схід – поле. 

Аварійний азимут:  північний захід з виходом на трасу Луцьк-Ківерці, далі до місця старту. 

Контрольний час:    2 год. 00 хв. для всіх груп. 

Відмітка:   компостером у картці учасника.      
 

Параметри дистанції 

МІКСТ-100    2,9-3,0 км 16 КП  (1 етап) 

МІКСТ-43      2,1-2,2 км 10 КП   (1 етап) 

 

На змаганнях буде застосований метод розсіювання. 

Глядацький КП розташований по середині дистанції для всіх груп. 

З останнього КП до фінішу маркування – 58 м 

 
 


