БЮЛЕТЕНЬ №3
Ювілейні змагання зі спортивного орієнтування, присвячені 20-річчю
КСОТ (клубу спортивного орієнтування і туризму) «Центуріон»
Організатор змагань:
КСОТ (клуб спортивного орієнтування і туризму) «Центуріон».
Головний суддя – Надія Сердюк.
Начальники дистанцій – Олександр Рогатньов, Віталій Сердюк.

19-20 серпня 2017 року
Місце проведення – район села Головач

Заявки приймаються до 24.00 17.08.2017 по тел. 0503040389, 0677385421 в заявочну
форму, розміщену на сайті клубу http://o-centurion.blogspot.com/2017/07/ або на
електронну пошту svital47@gmail.com. Учасники, які не заявились, зможуть також
взяти участь у змаганнях, але в другу чергу, за наявністю вільних карт.
Стартовий внесок
Вікові групи D, C, B: за один старт – 10 грн., за три старти – 30 грн.
Вікові групи A і V: за один старт – 15 грн., за три старти – 45 грн.

Програма змагань
19 серпня:
Мандатна комісія – на місці старту з 12.00 (отримуєте картку і нагрудний номер).
Старт на середній дистанції в заданому напрямку – з 15:00.
Культурна програма – з 18.00.
Масовий старт на дистанції нічного орієнтування в заданому напрямку – о 20.00.
20 серпня:
Старт на довгій дистанції – з 9.00.
Нагородження переможців і призерів, а також усіх учасників,
закриття змагань – о 13.00
Вікові групи учасників:
(D)ЧЖ 12 (Спортсмени 2005 року народження і молодші)
(C)ЧЖ 14 (Спортсмени 2003-2004 р.н.)
(B)ЧЖ 16 (Спортсмени 2001-2002 р.н.)
(A)ЧЖ 18,20,21 (Спортсмени 2000-1983 р.н.)
(V)ЧЖ 35 (Спортсмени 1982 р.н. та старші).
Карти формату А4, друк струменевий. Масштаб карт – 1:5000 і 1:7500 (групи C і D),
1:10000 (групи A і V), коректування – серпень 2017 року. Відмітки на контрольних
пунктах – компостером в заліковій картці учасника.
Параметри дистанцій.
Середня дистанція:
група D – довжина 1,1 км, 5 контрольних пунктів (КП);
група С – 2,2 км, 7 КП;
група В – 3,3 км, 10 КП;
група А – 4,8 км, 13 КП;
група V – 4,8 км, 13 КП.
Контрольний час: 2 год.

Нічне орієнтування:
група D – 1,1 км, 5 контрольних пунктів (КП);
група С – 1,2 км, 6 КП;
група В – 3,5 км, 11 КП;
група А – 5,6 км, 13 КП;
група V – 5,6 км, 13 КП.
Контрольний час: 2 год.
Довга дистанція:
група D – 2,3 км, 6 КП;
група С – 2,7 км, 7 КП;
група В – 6,1 км, 10 КП;
група А – 10,5 км, 14 КП;
група V – 6,1 км, 10 КП.
Контрольий час: 2 год. 30 хв.
Учасники, які перевершать КЧ, отримають результат після залікових спортсменів.

Суддівська колегія

