ВІДКРИТІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО
ОРІЄНТУВАННЯ VINNWAY CUP

Інформаційний бюлетень №1

м. Вінниця
15-16.09.2018

Місце проведення: м. Вінниця
Дата проведення: 15 - 16.09.2018

Організатори
•
•

Клуб спортивного орієнтування «Вікторія»;
Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій.

Склад ГСК
Директор змагань : Яременко Людмила
Головний суддя : Рачук Тарас
Головний секретар : Тесленко Михайло
Заст. гол. судді по дистанціям : Купрієць Антон

+3 8(093)81 27 663
+3 8(073)46 98 441
+3 8(097)90 43 414
+3 8(093)60 85 186

Інформація про змагання
Сайт змагань: https://vinnwaycup.wixsite.com/ua-orienteering Facebook:
https://www.facebook.com/Vinnway-cup-137421070376598/ instagram:
https://www.instagram.com/vinnway_cup/?hl=ru

Програма змагань
Дата

Час

Програма

14.09.18

14:00 – 18:00 Заїзд учасників, розміщення, реєстрація

Номер програми

П’ятниця
15.09.18

9:00 – 12:30

Субота

Робота мандатної комісії
(на арені змагань)

14:00 – 16:50 Змагання на середній дистанції

17:00

Квіткова церемонія
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16.09.18

8:30 – 9:00

Робота мандатної комісії (на арені змагань)

Неділя

9:30- 11:30

Змагання на спринтерській дистанції

12:30

Нагородження учасників (на арені змагань)

2

Центр змагань
Центр змагань знаходиться у м. Вінниця (Черняховського 91)
Дістатись до м. Вінниця можна будь-яким зручним для вас способом. У місті працює
залізничний вокзал та автостанція. Залізничне сполучення з Києвом - приблизно раз на 3
години. Орієнтовна вартість проїзду - від 50 до 400 грн, в залежності від комфорту та
швидкості потягу.

Учасники
Вікові групи: Ч/Ж – 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65, OPEN (для всіх бажаючих), KIDS (для
дітей до 10 років, можливе проходження дистанції разом з батьками).
В разі заявки в одну групу менше 10 спортсменів, організатори залишають за собою право
об`єднати вікові групи.
До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які вчасно надіслали попередню заявку та
оплатили стартовий внесок, а також надали розписку (від команди, чи особисто) зразок якої
наведений у Додатку до цього бюлетеню.

Система відмітки
На змаганнях буде застосовано систему електронної відмітки та хронометражу SportTime
(одеська). Можливе використання особистих чіпів SportIdent SI-8, SI-9 та карток p-card, а
також чіпів SportTime ST-50. Чіпи SI-5, SI-6, SI10, SI11 працювати не будуть!
Вартість оренди чіпу на кожен день змагань:
•
•

Ч/Ж 12-18,65 OPEN - 10 грн. (5 грн. за 1 день)
Ч/Ж 21A, 21E,35,45 - 20 грн. ( 10 грн. за 1 день)

Спортсмен несе матеріальну відповідальність в разі втрати чіпу в розмірі 1300 грн

Стартові внески та попередня реєстрація
Попередні заявки на участь у змаганнях приймаються через систему онлайн-заявки
(http://orientsumy.com.ua/index.php?event=1489) або на електронну пошту
liudmila.iaremenko@gmail.com до 23:59 08.09.2018. Величина стартового внеску залежить від
групи учасника та часу оплати внеску.
Група

Стартовий внесок
До 15.08.18

З 16.08 – 01.09.18

Після 01.09.18

KIDS

35/70

45/90

65/130

OPEN

45/90

55/110

75/150

Ч/Ж-12

45/90

55/110

75/150

Ч/Ж-14

50/100

60/120

80/160

Ч/Ж-16

50/100

60/120

80/160

Ч/Ж-18

55/110

65/130

85/170

Ч/Ж-21А

70/140

80/160

100/200

Ч/Ж-21Е

75/150

80/160

100/200

Ч/Ж-35

50/100

60/120

80/160

Ч/Ж-45

50/100

60/120

80/160

Ч/Ж-55

45/90

55/110

75/150

Ч/Ж-65

35/70

45/90

65/130

Учасник змагань може перереєструвати замість себе іншого спортсмена, у цьому випадку
оплачується збір за перереєстрацію в розмірі 20 грн.
Оплата стартового внеску здійснюється на картку ПриватБанку
5168 7572 7336 9753 (Яременко Людмила Григорівна)
Після оплати стартового внеску потрібно надіслати електронний лист на скриньку
liudmila.iaremenko@gmail.com або смс на номер +3 8(067)391 49 81 з повідомленням: сума
оплати ; час оплати ; прізвища учасників, група участі; номери видів програми участі.
Наприклад: 200 грн., 12:45, 12.04.18, Глібов Руслан, група М21Е, номер програми 1, 2.

Розміщення учасників
Наметове містечко на арені середньої дистанції, вартість 20 грн з чоловіка (можлива оренда
наметів). У наметовому містечку буде організовано польовий душ, туалети, підвіз питної
води.
Хостели у м. Вінниця (від 135 грн) - https://bit.ly/2KrFpQC

Зразки карт
15.09.18 – Середня дистанція

16.09.18 – Міський спринт

Опис місцевості
15.09.2018 – середня дистанція. Місцевість являє собою схил лівого берегу річки Південний
Буг з яскраво вираженими формами яруго-балкового рельєфу зі скелями та виходами
каміння (до 12 м). Ліс переважно листяний із вкрапленнями хвойних порід. Добре розвинена
сітка доріг. Прохідність лісу переважно добра.
Карта «Сабарів» 1984 р.; карту склали Петро Муляр, Микола Сергійчук, Володимир
Вільцанюк; глибоке оновлення 2018 р. – Євген Мазур. Масштаб 1:10000, перетин рельєфу –
5м.
16.09.2018 – міський спринт. Арена змагань розташована в самому серці міста. Місцевість
представлена щільною забудовою різних часів з великою кількість приватних територій та
огорож.

Карта «Каліча» створена в 2018 р Євгеном Мазуром. Масштаб 1:4000, перетин рельєфу –
2,5м.

Додаток
Я, _____________________________________________________ беру участь у змаганнях
«VinnWay Cup». Засвідчую власним підписом те, що стан мого здоров’я дозволяє брати
участь у спортивному заході. Усвідомлюю усі можливі ризики. Відповідальність за можливі
наслідки беру на себе. Зобов’язуюсь не пред’являти претензій до організаторів у випадку
отримання фізичних травм чи погіршення фізичного стану здоров’я під час змагань та по
закінченню змагань. Також зобов’язуюсь не пред’являти претензій до організаторів змагань
у випадку понесення будь-яких збитків (втрату або пошкодження особистих речей) під час
змагань. Із положенням та бюлетенем про змагання ознайомлений та зобов’язуюсь його
дотримуватись.

Дата ______________

Підпис ___________________

