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Відкрита першість КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького 
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» 

серед учнівської молоді зі спортивного орієнтування 
18 березня 2018, Голосіївський ліс   

 
ОРГАНІЗАТОРИ      
КЦДЮТ 
Головний суддя:     Смалюга Наталія  
Секретаріат:              Загрядський Олексій 
Дистанції:                 Бакута Аліна 
Арена, старт, фініш:  Федорченко Ігор 

 
ІНФОРМАЦІЯ       http://www.uacenter.info/   
Контактна особа: Загрядський Олексій Телефон: + 380679788229,  
e-mail:   orgotdel21@ukr.net        
 

ДАТА  18.03.2018, неділя   
 
АРЕНА Голосіївський ліс:  

- Від станції метро «Либідська» громадським транспортом до зупинки «Лисогорська», 
далі пішки вулицею Блакитного до арени за схемою;  

- Від станції метро «Голосіївська», пішки за схемою 1,3 км; 
- Схеми будуть розміщені на сайті 13.03.2018; 

 
ВИД ЗМАГАНЬ  

Змагання за вибором: учасники мають якнайшвидше знайти визначену суддями для 
відповідної групи кількість КП (див. таблицю). 
Старт загальний по групах. Протоколи старту будуть розміщенні на сайті 17.03.2018 
Результат учасника визначається за часом проходження дистанції від моменту старту до 
фінішу. 
 
ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ 

10:00-10:45    Реєстрація учасників змагань  
11:00          Старт (кожній групі загальний; початок старту - див. таблицю).   

 
НАГОРОДЖЕННЯ призери у групах нагороджуються грамотами та медалями 
 
УЧАСНИКИ       

Групи: Ч/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 21 
 
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  

Номера КП вдруковані в карту. 
На старті учасник отримує карту, рухається до пункту початку орієнтування та долає 
обрану дистанцію. 
Останній КП у всіх груп однаковий (КП 100) – шлях від нього на фініш розмічений, 180 м. 
Обладнання дистанції: призма КП стандартного зразку, компостер з номером кп.  
 
СИСТЕМА ВІДМІТКИ   
Буде використовуватись відмітка компостерами в карточці учасника. 
Номера КП – на компостері. 
В картці клітинки КП пронумеровані від 31 до 46, та 100. На КП учасник робить відмітку 
компостером у відповідній клітинці. 
 
КАРТИ: Картографія 2007 р., правки – 2015 рік.  

Масштаб 1:10000, перетин 5 м. Карти герметизовані – файли. 
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МІСЦЕВІСТЬ 

Яруго-балкового типу. Є озера з дамбами. Ліс переважно листяних порід, з розвинутою 
мережею доріг, доброї та середньої прохідності. Перепад висоти на схилі до 80 м. 
Рекомендоване взуття – з шипами. 
 
НЕБЕЗПЕЧНІ МІСЦЯ: автодороги із слабо інтенсивним рухом транспорту, круті схили, 

яри, болота, стихійні звалища сміття. 
 
ОБМЕЖЕННЯ РАЙОНУ   

З усіх боків район обмежений автодорогами та забудованою територію; На півдні – 
Голосіївські озера 
 
АВАРІЙНИЙ ВИХІД  

На північ до асфальтової дороги – далі до арени змагань. 
 
КОНТРОЛЬНИЙ ЧАС:  

Для всіх груп Ч/Ж - 90 хвилин;  
 
УВАГА! В районі змагань категорично заборонено розпалювати вогнища!  

 
ЗАЯВКИ 

Заявки* на участь приймаються на сайті: http://www.uacenter.info/  
 
Форма заявки: 
https://docs.google.com/forms/d/10cRrdhh1mbS6cXAZvvIA3eYpUx3nMT63B03n4WsoJQg/edit
?usp=sharing 
 

 
Параметри / старт часу  

Група Кількість КП Старт  

Ж 10 
Ч 10  
Ж 12 
Ч 12  
Ж 14 
Ч 14  
Ж 16  
Ч 16 
Ж 18  
Ч 18 
Ж 21 
Ч 21 

5 
6 
6 
8 
8 

10 
10 
13 
13 
15 
15 
17 

0:00 
0:05 
0:10 
0:15 
0:20 
0:25 
0:30 
0:35 
0:40 
0:45 
0:50 
0:55 

 

* Всі учасники змагань повинні мати страховий поліс та візу лікаря спортивного 
диспансеру. 
 
ФІНАНСУВАННЯ  Витрати, що пов’язані із відрядженням команд (проїзд, добові, 
харчування, проживання) та участю у змаганнях – за рахунок організацій, що 
відряджають. 

 
Це Положення є викликом на змагання!    
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