ВОДНИЙ ОРІЄНТИР

1.ЦІЛІ та ЗАВДАННЯ
- пропаганда здорового способу життя
- популяризація спортивного водного туризму.
- об'єднання туристів-водників;
- підвищення рівня підготовки туристів водників в орієнтуванні;
- виявлення найсильніших колективів.
2. ЧАС та МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
29 червеня 2018 р. о 09.00
Центр старту на платформа 1117км (наступна зупинка після Кушугума)за
координатами
47°42'44.9"N 35°12'02.4"E

3. УЧАСНИКИ
Змагання є відкриті і до неї допускаються всі бажаючі старше 12 років,
які вміють плавати, що володіють навичками веслування на туристських
гребних судах і навичками орієнтування на місцевості, які не мають
медичних протипоказань для занять видами спорту . Відповідальність за
власну безпеку на дистанції, адекватність своїх дій в ході змагань і за стан
свого здоров'я несуть самі учасники!
Екіпаж / команда туристської байдарки складається з 1-2-3х чоловік
(незалежно від статі учасників)
Класи дистанцій
К1-команда одного веслувальника
К2-команда з двома веслувальниками
К3-Команда з трьома веслувальниками
4. ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ
29 червня 2018року
7.00-09.00-заїзд учасників змагань, робота мандатної комісії
09.00- відкриття змагань
09.30-14.00- старт команд згідно протоколу змагань
17.00- нагородження команд
5. ДИСТАНЦІЯ ТА УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ
Орієнтування в заданому напрямку – водне оріентування. Призми КП
розташовані як на воді так і на суші Під час проходження дистанції
присутність на КП (наприклад, стоїть на суші) двох членів команди не
обов'язково, досить лише позначки на КП, яку може зробити і один
учасник. Дозволяється переносити байдарку по суші, якщо цього вимагає
тактичний план, розроблений командой.Фініш команди фіксується по
прибуттю на фініш байдарки і членів її екіпажу. КП мають різну бальну
вартість, в залежності від віддаленості і складності пошуку. Контрольний
час -3,5години.Дистанція подовжена - до 10км.
6. КАРТА
Для змагань буде використана підготовлена спорт-карта «МірошникБистрик». Масштаб 1-10000. Автор складання карти Сидорін В.І.
7. СПОРЯДЖЕННЯ
-грібне туристське судно - 1 на команду.
- рятувальний жилет - кожному учаснику.
-аптечка - 1 комплект на команду.
-мобільний телефон - 1-2 на команду.
-засіб непотоплюваності судна.
-компас
Рекомендоване спорядження
Ремонтний набір для плавзасобу. Репелентами від комарів! Панамка,
капелюх від сонця. Запас харчування і пиття(обов’язково ,магазин далеко).
Використання GPS – дозволено.
Аренда байдарок обмежена

8. РОЗМІЩЕННЯ СТАРТУ
Розміщення учасників і груп підтримки в польових умовах. На місці старту є
одне велике дерево. Під’їзд машиною можливий, до місця старту
залишається 50 мертів. До місця старту можливо приїхати електричкою . Пл
1117км потім пішки 130 метрів.
9. ПРОЇЗД
Напрям руху від автовокзала в м. Запоріжжі

10. ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ
На сайті спортивного орієнтування Запоріжжя до 25.06.18 - заповнити
реєстраційну форму.
або за номером 0684413200 –Ірина
Старт команд без заявки можливий при наявності картографічного
матеріалу
11. ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування Змагань за рахунок учасників, організаторів. Команди які
подали попередню заявку на участь повинні сплатити стартовий внесок.
Стартовий внесок становить: - 40 грн. з однієї людини
12. ПІДВЕДННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ
Результат команди визначається за найменшим часом затраченим на взятя
КП. У разі прибуття на фініш після закінчення контрольного часу, результат
команди анулюється. Команди які зайняло призові місця нагороджуються
дипломами.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ЗАПРОШЕННЯМ НА ЗМАГАННЯ!

