Кубок Харківської області, Відбіркові змагання
зі спортивного орієнтування (бігом)

Бюлетень 1
Організатори змагань: ВП ГО ФСОУ в Харківській області,
головний суддя – Леонід Фельдман
Місце проведення: с.Лизогубівка
Дата проведення: 16 серпня 2020 р.
Заявка: приймається на сайті через систему online: http://orienteering.kh.ua/
Мандатна комісія: видача чіпів на місці старту з 10:00 до 11:00.
Старт: з 12:00.
Місцевість: ліс сосновий, грунт піщаний, в переважній більшості прохідність добра
та відмінна, є кілька ділянок з молодими сосновими посадками з середньою
прохідністю, сітка доріг розвинена.
Карта: «Лизогубівка», автор карти Олександр Кратов.
Масштаб 1:7500. Перетин рельєфу 2,5 м.
Параметри дистанцій:
Середня дистанція. Час переможця – згідно Правил зі спортивного орієнтування
ФСОУ. Параметри дистанції будуть наведені в наступному бюлетені.
Відмітка: SportTime, Для відмітки можна використовувати чипи SI 8 та 9 серії. \
У випадку не спрацювання станції треба зробити резервний прокол компостером на
карті. Учасники несуть фінансову відповідальність у разі втрати чи пошкодження
чипу. Штраф - 300 грн.
Учасники, що зійшли з дистанції, зобов'язані проінформувати суддю на фініші та
здати чип.
Оренда чіпів складе 0 гривень. Вітається наявність особистих чіпів! Учасникам з
власними чіпами треба перевірити номер чіпа в онлайн заявці.

Мандатну комісію проходить особисто кожна особа, що заявлена.
Мантатну комісію проходити обовязково в захисних масках.
Транспорт: автобус з автостанції №3 «Кінний ринок» на Тернову до першої зупинки
с. Лизогубівка. Расписание согласно сайта https://allkharkov.ua/schedule/bus/route/187-harkovternovaia.html:
06:00, 06:35, 07:10, 07:51, 08:26, 09:01, 09:36, 10:16, 11:10, 11:40, 12:15, 12:55, 13:50, 14:20,
14:55, 15:25, 16:06, 16:46, 17:15, 17:51, 18:40, 19:05, 19:39, 20:10

Витрати з підготовки карт складають 10 гривень з людини. Оплата обов'язкова!
Благодійний внесок: для покриття реальних витрат організаторів пропонуємо всім
учасникам вносити благодійний внесок в такому розмірі

2010 р.н. і молодші (Групи Ч,Ж 10)
: OPEN
2009 -2008 р.н (Групи Ч,Ж 12)
2007 - 2004 р.н. (Групи Ч,Ж 16,14)
2003 – 1961 р.н.
1960 р.н. і старші

10 грн
10 грн
10 грн
20 грн
30 грн
20 грн

До зустрічі на змаганнях!

