Запрошуємо до участі у змаганнях
з Інтернет-трейл-орієнтування
«Internet Trail-O Київ – Перемога – 75»
Цей турнір ми присвячуємо 75-річчю Великої Перемоги.
Дитячі клуби м. Києва «Бембі» та «Нептур» (команда «PodilTeam Kiev
Ukraine») та КДЮСШІ «Прометей» м. Києва за підтримки відділу молоді та
спорту Подільської в м. Києві районної державної адміністрації проводять
відкритий турнір з Інтернет-трейл-орієнтування.
Трейл-орієнтування – різновид спортивного орієнтування, правила якого
спеціально розроблені таким чином, щоб займатися ним й брати участь у
змаганнях мали змогу не лише здорові учасники, а й люди із інвалідністю. Як
будь-який вид орієнтування, трейл-орієнтування вимагає від спортсменів
вміння користуватися компасом, читати карту та орієнтуватися на місцевості,
але швидкість пересування не оцінюється. Змагання з трейл-орієнтування
проводяться у двох класах: відкритому (для всіх бажаючих) та
паралімпійському (для спортсменів з інвалідністю за нозологією «порушення
опорно-рухового апарату»).
Останнім часом, в зв’язку з карантинними заходами, розповсюдження
набули Інтернет-турніри з трейл-орієнтування, завдяки яким можна
тренуватися й брати участь у змаганнях, не виходячи з дому. Учасникам
змагань необхідно, співставивши фотографії місцевості з картою та легендою,
визначити правильність розташування призм контрольних пунктів.
Ми запрошуємо до участі в турнірі «Internet Trail-O Київ – Перемога –
75» як досвідчених спортсменів, так і тих, хто бажає взяти участь в подібних
змаганнях вперше, як дорослих спортсменів, так і дітей, учасників відкритого
та паралімпійського класів!
Змагання проводитимуться в мережі Інтернет з 15.00 9 травня 2020 року
до 24.00 12 травня 2020 року. Увага! Час вказано київський (GMT+3).
Попередня реєстрація відкрита до 22.00 (GMT+3) 8 травня 2020 року за
посиланням https://forms.gle/VfNphrmGoVXGibxi8.
Після закінчення турніру дистанція буде доступна для
проходження поза конкурсом.
Оголошення результатів – 13 травня 2020 р. Окрім
відкритого класу, підсумки буде підведено в паралімпійському
класі та у дитяче-юнацьких вікових групах.
Докладну інформацію про дистанцію та порядок
підведення підсумків, а також посилання на форму для
участі в турнірі буде надіслано електронною поштою
зареєстрованим учасникам напередодні старту.
До зустрічі на змаганнях!

