
ІНФОРМАЦІЯ 

 

 про чемпіонат Волині  зі спортивного орієнтування 

 

«05» листопад  2016 року                          табір «Ровесник» 

 

Старт змагань: 11:00 год. 

Вид змагань:  заданий напрямок. 

Порядок старту:  роздільний старт. 

Місцевість:  Слабопересічена, присутні дрібні форми рельєфу, добре розвинута 

сітка стежок, наявні заболочені ділянки місцевості, ліс листяний на 

50% чистий, присутній підлісок та «свіжа» вирубка. В лісі живуть 

бобри, зайці, лисиці  та інші тварини, також є гриби . 

Обмеження:         На Пн. та Сх. – культивоване поле, на Пд. – шосе, на Зх. – дачний 

масив та культивовані угіддя. 

Аварійний  На Пд. з виходом на шосе далі на Зх. до повороту на табір 

азимут:   «Ровесник». 

 

На проїжджу частину дороги СУВОРО ЗАБОРОНЕНО вибігати !!! 

 

Відмітка:     електрона (SPORTident). 

Карта:                      масштаб 1 : 5000, розмір 21см×15см, видання – листопад 2016 року. 

Автори карти Петрочук Д.П. та Єрко А.В. (на другого звернути 

увагу і зробити правильні висновки ) 

 

Параметри дистанції       

 

Ч - 21,  Ч - 35,   - 4130 м  22 КП 

Ж - 21, Ж - 35,  - 3340 м  19 КП   

Ч - 16,  Ж - 16,  - 3270 м  18 КП 

Ч - 14,  Ж - 14,   - 1860 м  13 КП   

       

       

 

 

 Начальник дистанції       Єрко А.В. 



ІНФОРМАЦІЯ 

 

 про чемпіонат Волині  зі спортивного орієнтування 

 

«06» листопад  2016 року                           ур. Жабка 

 

Старт змагань: 11:00 год. 

Вид змагань:  заданий напрямок. 

Порядок старту:  роздільний старт. 

Місцевість:  Слабопересічена, присутні дрібні форми рельєфу, добре розвинута 

сітка стежок, ліс в основному листяний, місцями зустрічаються 

хвойні насадження, ліс на 80% середньої прохідності. 

Обмеження:         На Пн. – залізниця, Сх. – м. Ківерці та дорога до с. Сапогове, на Пд. – 

шосе та Зх. –культивовані угіддя. 

Аварійний  На Пн. з виходом до зал. платформи «Жабка», далі до старту. 

азимут:    

 

По залізодорожньому полотну СУВОРО ЗАБОРОНЕНО ходити (бігати)!!! 

 

Відмітка:     електрона (SPORTident). 

Карта:                      масштаб 1 : 10000, розмір 21см×30см, герметизована. 

Автори карти Петрочук Д.П. та Мальчик І.М. 

 

Параметри дистанції       

 

Ч - 21,    - 8710 м  27 КП 

Ж - 21, Ч - 35,   - 6900 м  22 КП 

Ч - 16,  Ж - 35,  - 6390 м  18 КП   

Ч - 14,  Ж - 16,  - 4920 м  16 КП 

Ж – 14     - 4290 м  16 КП   

       

       

 

 

 Начальник дистанції       Петрочук Д.П. 


