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ОРГАНІЗАТОРИ

Федерація спортивного орієнтування України
Управління молоді та спорту облдержадміністрації
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Цюрупинської райдержадміністрації
Херсонська обласна федерація спортивного орієнтування
Цюрупинська ДЮСШ
Спортивний клуб «Олімп»

ГОЛОВНА
СУДДІВСЬКА
КОЛЕГІЯ

Головний суддя
Карась Володимир (н/к, м.Цюрупинськ)
095-889-58-63
Головний секретар
Писарчук Валерій (ІІ категорія, м.Київ)
095-869-95-96
Заступник головного судді по дистанціям
Бібленко Василь (І категорія, м.Херсон)
066-583-68-19
Інспектор змагань
Кандибей Євген (І категорія, м.Суми)
050-823-24-77
Контролер змагань
Кобець Сергій (І категорія, м.Херсон)
066-110-70-46
Заступник головного судді з організаційних питань
Альохін Василь (І категорія, м.Цюрупинськ)
095-343-44-35
19-22 березня 2015 року.
Херсонська обл., Цюрупинський р-н.
Центр змагань – ДЮСШ Цюрупинської ради, вул. Самарця, 1-а

ТЕРМІН І МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ
САЙТ ЗМАГАНЬ

www.olimp-ks.ut.ua.

СИСТЕМА ВІДМІТКИ

Електронна відмітка Sport Time.

ПРОГРАМА
ЗМАГАНЬ

19 березня, четвер
Приїзд команд, розміщення, робота мандатної комісії 12:00-18:00
20 березня, п’ятниця
11:30 – старт. Середня дистанція.
21 березня, субота
10:30 – старт. Довга дистанція.
22 березня, неділя
10:00 – старт. Коротка дистанція.
12:30 – нагородження призерів змагань

НАГОРОДЖЕННЯ

Переможці та призери змагань нагороджуються медалями та дипломами.

УЧАСНИКИ
ЗМАГАНЬ

Групи учасників змагань:
M/W12 (2003 р.н. та молодші)
M/W14 (2001-2002 р.н.)
M/W16 (1999-2000 р.н.)
M/W21 (1994 р.н. та старші.)
M/W45 (1970 та старші).

МІСЦЕВІСТЬ

Піщані тераси заплави (пойми) р. Дніпро - Олешківські аренні піски.
Рослинність - різновікові соснові посадки, незначне вкраплення листяних
порід (акація, береза). Велика кількість відкритого і напіввідкритого простору.
Рельєф дюнного характеру, висотою до 6 метрів.

СТР. 2

БЮЛЕТЕНЬ №2

Попередні та іменні заявки надаються до 17 березня 2015 року через
електронну систему заявок на сайті http://orient.z52.ru/index.php?event=881

ЗАЯВКИ

Заявки завірені лікарем подаються до головної суддівської колегії 19 березня
2015 р. до 18.00 за адресою: м. Цюрупинськ, вул. Самарця 1-а, ДЮСШ
т.(05542) 2-19-53 та місці проведення першого дня змагань.

РОЗМІЩЕННЯ

Проживання однієї особи за добу складає : готель від 70 грн., , спортзал 10
грн. Попередні заявки на проживання та проїзд подаються не пізніше 06
березня 2015 р. на електрону адресу sport-cyr@ukr.net або за м.т. 095 34
34 435 Альохін В.П..

ФІНАНСУВАННЯ

Витрати по організації, проведенню змагань за рахунок організаторів,
спонсорів та стартового внеску.

стартовий
внесок

оренда
ST-чіпа

M/W12,14,16

15 грн.
за 1 старт

5 грн.
за 1 старт

M/W45

15 грн.
за 1 старт

10 грн.
за 1 старт

M/W21

25 грн.
за 1 старт

10 грн.
за 1 старт

Витрати на відрядження команд за рахунок відряджуючих організацій.
Транспортні витрати до 40 грн. за одну особу (за 3 дні змагань).
Стартовий внесок сплачується до під час проходження мандатної комісії

ЗАПРОШУЄМО НА
ЗМАГАННЯ!!!

23-25 березня 2015 року
Відкритий кубок Херсонської області зі спортивного орієнтування
“Spring O’Kherson Cup 2015”
Інформація на сайті: www.olimp-ks.at.ua
26-30 березня 2015 року
Чемпіонат України серед ДЮСШ
Інформація на сайті: www.olimp-ks.at.ua

БЮЛЕТЕНЬ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ!!!

