Федерація спортивного орієнтування Черкаської області

Шановні друзі орієнтувальники,

шанувальники традиційних черкаських дистанцій!

Дуже раді будемо черговій зустрічі з Вами! Пишаємось тим, що ми, вкотре, можемо
запропонувати Вам, найкращим цінувальникам орієнтування України, оновлену тактично
вивірену картографовану місцевість «СУНКИ», як добре відому арену багатьох історично
визнаних Всеукраїнських змагань.
Сподіваємось, що Вам у нас сподобається, а то, можливо і дещо пригадається!
Зичимо найкращого орієнтування та Перемог в наших змаганнях та чергових Вам
перемог над собою!
Програма змагань:

17 червня ( середа) Заїзд учасників. Робота мандатної комісії 12:00 – 18:00.
18 червня ( четвер)
8:00 - 12.00. Робота мандатної комісії.
14:00. Змагання на середніх дистанціях.
19:00. Церемонія відкриття змагань. Нагородження переможців та призерів першого дня
змагань.
19 червня (п’ятниця)
10:00. Змагання на спринтерських дистанціях.
18:00. Нагородження переможців та призерів другого дня змагань.
20 червня ( субота)
10:00. Змагання на довгих дистанціях.
18:00. Нагородження переможців та призерів третього дня змагань.
21 червня (неділя)
10:00. Змагання на надкоротких дистанціях.
13:00. Нагородження переможців та призерів четвертого дня змагань. Закриття змагань.
Роз’їзд учасників.

Директор змагань, головний суддя Горєлий Дмитро Едуардович
kerma@ua.fm
(096) 253 52 92 (050) 464 18 72
Головний секретар Уфімцева Тетяна Сергіївна
ufishkina@ukr.net (098) 025 01 37
Заступник гол. судді по дистанціях Бортник Василь Мирославович
v.kaus@mail.ru (093) 0731097

Розміщення : польовий табір знаходиться

в центрі змагань. Вартість проживання з
особи 25 грн. за всі дні змагань. Також можливе розміщення в садибах зеленого туризму.
В садибах є бані. Вартість проживання 100 грн. в день з людини. Віддалені від центру
змагань - «Лісова Легенда» 1км, «Холодноярський Зорепад»-4км.

18.06

СЕРЕДНЯ «на Солонцях з Босяками»

Місцевість – «Смілянська Швейцарія» арена багатьох
Всеукраїнських змагань нульових років нового тисячоліття,
де демонстрували свої техніко-тактичні та моральновольові якості наші прославлені Майстри карти і компасу,
ті котрі успішно торували і продовжують торувати шлях
до Всесвітніх Перемог.
Рельєф - яружно-балкового типу глибиною від 5 до 35
метрів, відкритого на 70% з сільськими садибами та
локальними сільськогосподарськими угіддями (Приватна територія! категорично
заборонена для пробігання) та порослі лісом крутосхили.
Небезпечні місця – круті яружні схили, огорожені виділені на карті додатково червоною
абрисною лінією пасіки та стихійні сміттєзвалища.
Масштаб карти 1:7500, перетин 2,5 м
Розмір листка спортивної карти –А4 чи А5 в залежності від вікової групи учасників.
Автор спортивної карти: Василь Бортник ( поновлено - Травень 2015р.)
Параметри дистанцій:
Ч-12,75 =3,2км 10КП
Ч-14,55 =3,6км 10КП
Ч-16,45 =3.9км 14КП
Ч-20,35 = 4.5км17КП
Ч-21 = 5,1км 17КП

Ж-12,75 =3,0км 10КП;
Ж-14,55 =3,2км 10КП;
Ж-16,45= 3,3км 10КП;
Ж-20,35 =3,6км 11КП;
Ж-21 = 3,8км 13КП.

19.06

Спринт «на Ланку»

Місцевість – унікальна широка долина сільського кута Ланок з чітко
означеними вулицями та огороженими подвірями, що дає змогу
орієнтуватися в населеному лабіринті (згідно Рекомендацій). Долину
оточують напів-відкриті 50% висотою до 40 метрів крутосхили.
До категорії небезпечних місць належать «Приватні території»!!!
Самовільне та невиправдане «пересікання чи тиняння», позначених на
карті умовним знаком № 528 –територій заборонених для бігу.
Приватна територія - в дійсності є критично небезпечною.
Нагадуємо! Спортивна карта – основний атрибут спортсменаорієнтувальника на дистанції. Такі дії негайно викличуть сільський бунт попереджених та
насторожених місцевих жителів. Дворових та ручних псів вони на час змагань закриють,
але самі будуть зацікавленими «глядачами з берденками». А попереду ще Довга та
Надкоротка дистанції.
Масштаб карти 1:4000 в умовних знаках (Orienteering Map ISSOM) перетин
рельєфу горизонталями 2,5 метрів.
Розмір листка карти –А4 чи А5 в залежності від вікової групи учасників.
Автор спортивної карти: Василь Бортник ( поновлено та попередньо узгоджувалось
під час активного орно-посадкового періоду
- Травень 2015р.)
Параметри дистанцій:
Ч-12,75 =1,8км
Ч-14,55 =2,1км
Ч-16,45 =2.6км
Ч-20,35 =2.9км
Ч-21 = 3,5км

11КП
12КП
16КП
17КП
18КП

Ж-12,75= 1,7км 10КП;
Ж-14,55= 2,1км 10КП;
Ж-16,45= 2,3км 12КП;
Ж-20,35= 2,4км 15КП;
Ж-21 = 2,5км 15КП.

* можуть бути підкоректовані при погоджені (за ініціативи
ГСК) з представниками сільської ради та приватних
власників напередодні змагань, що обов’язково будуть
подані в бюлетні №4 на мандатній комісії.

20.06

Довга

«на Куті, Гулівці, в «прозорому лісі» та на Яру ».

Місцевість лісова ділянка на околиці села. Дистанція на 5-10 % з сільськими садибами
і локальними сільськогосподарськими угіддями решта в повноцінному «прозорому»
лісовому масиві з помірно розвинутою сіткою доріг та унікальною яружно-балковою
системою до 45 метрів глибини, чи висоти (в залежності від напрямку бігу) та ділянками
місцевих зсувів на їх схилах.
Небезпечні місця – круті яружні схили, огорожені виділені на карті додатково червоною
абрисною лінією пасіки та стихійні сміттєзвалища.
Масштаб карти 1:10 000, перетин 2,5 м
Розмір листка карти –А4 чи А5 в залежності від вікової групи
учасників.
Автор спортивної карти: Василь Бортник ( поновлення Травень)
Параметри дистанцій:
Ч-12,75 =2,3км 7КП
Ж-12,75 =2,3км 7КП;
Ч-14,55 =4,1км 9КП
Ж-14,55= 3,2км 6КП;
Ч-16,45 =6.8км 17КП
Ж-16,45= 5,0км 9КП;
Ч-20,35 =9.6км 17КП
Ж-20,35 =7,0км 11КП;
Ч-21 = 11,9км 22КП
Ж-21 = 8,3км 11КП.

21.06

Надкоротка

«на Яру»

Місцевість – хутірського типу - заліснена з
виразними полянами-садами та різної степені
прохідністю рослинності, та з місцями
зникаючої дорожно-стежоковою сіткою і
заростанням чітких границь лісу.
Масштаб карти 1:4000 в «лісових» умовних
знаках, перетин 2,5 метрів.
Розмір листка карти –А4 чи А5 в залежності
від вікової групи учасників.
Автор спортивної карти: Василь Бортник (поновлено пі д час активного орнопосадкового періоду - Травень 2015р.)
Параметри дистанцій:
Ч-12,75 =1,8км 12КП
Ж-12,75 =1,8км 11КП;
Ч-14,55 =2,1км 13КП
Ж-14,55= 2,2км 10КП;
Ч-16,45 =2.5км 17КП
Ж-16,45= 2,3км 13КП;
Ч-20,35 =2.9км 17КП
Ж-20,35 =2,5км 14КП;
Ч-21 = 3,1км 22КП
Ж-21 = 2,5км 18КП.
* можуть бути підкоректовані при погоджені (за
ініціативи ГСК) з представниками сільської ради та приватних власників напередодні
змагань, що обов’язково будуть подані в бюлетні №4 на мандатній комісії.

ЗАЯВЛЯТИСЬ МОЖНА І ТУТ

http://orient.z52.ru/index.php

Наявні картографовані райони для проведення навчально-тренувального збору.

