
 

 

 

 

 

 
 

Бюлетень №1 
 
 

  



 

Організатори:  
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснює 
Федерація спортивного орієнтування Волині. Безпосереднє проведення та суддівство 
змагань покладається на Головну суддівську колегію. 
 

Суддівська колегія: 
Мельник Тарас 
Волинець Ярослав 

Климчук  Анна 
Войтович Василь 

 

Дата та місце проведення: 
29 жовтня 2016 р.,  ур. Гаразджа. (туристична база Юний турист). 
 

Групи та учасники: 
Ч,Ж-12 2004 р.н. та молодші Ч, Ж-21Е 1999 р.н. та старші 

Ч,Ж-14 2003-2002 р.н.  Ч, Ж-35 1980 р.н. та старші 

Ч,Ж-16 2000-2001 р.н. Ч, Ж-50 1965 р.н. та старші 

Ч,Ж-21А 1999 р.н. та старші Open Усі бажаючі, новачки, Б/Р 

Організатори залишають за собою право об’єднати групи у випадку заявки менше 5-х 
спортсменів. 
 

Заявки 
Попередні заявки приймаються  до 28 жовтня (23.00) за електронною формою: 
http://wolf-cup.hol.es/online/ 
Іменні заявки, завірені організацією, що відряджає подаються  в день заїзду учасників на 
місці проведення змагань. Відповідальність за здоров’я та поведінку учасників несуть 
тренери та керівники команд. 
 

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, що 
залучені організаторами змагань та стартових внесків: 
Для груп: При попередній реєстрації При реєстрації у день змагань 

Ч,Ж-16, 18, 21, 35 20 грн. 40 грн. 

Для груп Ч,Ж-12, 14, 50,  10 грн. 20 грн. 

Стартовий внесок для групи Open визначається згідно віку учасника 
Оплата стартового внеску відбувається під час проходження мандатної комісії. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwolf-cup.hol.es%2Fonline%2F


 

Програма змагань 
8:30-9:30 робота мандатної комісії.  
10:00 старт на короткій дистанці 
14:00 старт на середній дистанції, ГАНДИКАП 
14:30 загальний старт для всіх учасників що не попали в гандикап. 
17:00-17:30 фініш останнього учасника нагородження переможців.  
 

Дистанції 

Локація: Гаразджа ( 13км від Луцька)  

Місцевість: 
Місцевість являє собою ліс змішаного типу середньої та 
доброї прохідності, рельєф -  яруго балкового типу. Сітка 
доріг розвинена добре. 

Карта: Масштаб 1:7500, січення рельєфу 3м. Герметизована. 

Начальники дистанції: Климчук Анна, Мельник Тарас 

Зразки карти: 

      
Параметри дистанцій будуть опубліковані у Бюлетені №2 
 

Визначення переможців 
Перемагає спортсмен, який першим перетнув фінішну лінію гандикапу і подолав всю 
дистанцію. У гандикапі спортсмени стартують з тим відставанням, з яким вони фінішували 
на короткій дистанції.  
 

Нагородження 
Переможці та призери за результатами «гандикапу» нагороджуються дипломами, 
медалями, при наявності спонсорів пам’ятними призами. 
 

Детальну інформацію очікуйте у бюлетені №2. 
БУДЕМО РАДІ ВАС БАЧИТИ!  

 


