
                                                               Програма 

всеукраїнських змагань зі спортивного орієнтування «Кубок Олешшя – 2015» 

 

20 березня  

10.00 – від’їзд автобусу до місця змагань(від ЗОШ № 2) 

11.30 – початок змагань з орієнтування на середніх дистанціях у заданому напрямку 

21 березня  

9.00 – від’їзд автобусу до місця змагань(від ЗОШ № 2) 

10.00. – нагородження переможців та призерів першого дня змагань 

10.30 – початок змагань з орієнтування на довгих дистанціях у заданому напрямку 

22 березня  

9.30  – нагородження переможців та призерів другого дня змагань 

10.00 – початок змагань з орієнтування на коротких дистанціях 

12.30 – нагородження переможців та призерів третього дня змагань, закриття змагань 

 

Інформація про дистанції 

20 березня, с. Раденськ, «Золотий фазан». 

Район змагань має обмеження з півночі – шосе, зі сходу  - с.Раденськ, з півночі та заходу чітких 

обмежень немає. Аварійний азимут – північ, вихід на шосе, а далі до центру змагань. 

Ліс соснових порід з вкрапленням  листяних порід, різної прохідності, переважно доброї; 

місцевість закрита на 90%. Рельєф дюнного походження, грунт піщаний. Система доріг та просік 

розвинута добре.  

Карта  М 1:10 000, перетин рельєфу 2,5 м, автор – Олександр Михайлов, 2012 р. 

Контрольний час – 1,5 години. 

 

Група Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-45 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-21 Ч-45 

Кількість 

КП 
5 7 11 13 11 6 9 14 16 13 

Довжина, 

км  

2.2 3.0 4.4 5.0 4.0 2.5 4.0 5.2 6.5 5.1 

 

21 березня, с. Раденськ(3 км не доїжджаючи до «Золотого фазана») 

Район змагань має обмеження з півночі – шосе, зі сходу  - с.Раденськ, з півночі та заходу чітких 

обмежень немає. Аварійний азимут – північ, вихід на шосе, а далі до центру змагань. 

Ліс соснових порід з вкрапленням  листяних порід, різної прохідності, переважно доброї; 

місцевість відкрита на 30%.   Рельєф дюнного походження, грунт піщаний. Система доріг та 

просік розвинута добре. Є заболочені ділянки. 

Карта  М 1:10 000, перетин рельєфу 2,5 м, автор – Олександр Михайлов, 2012 р. 

Контрольний час – 1,5 години. 

 

Група Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-45 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-21 Ч-45 

Кількість 

КП 
6 9 12 14 13 7 11 15 18 15 

Довжина, 

км  

2.7 4.1 5.4 6.3 5.0 2.9 4.9 6.9 8.5 6.1 

 

20 березня, лісовий масив м.Цюрупинська, «Кросова галявина» 

Район змагань обмежений з півдня та півночі - об’їзною трасою, із заходу - приватним сектором 

м.Цюрупинськ. Аварійний азимут – північ, вихід на вул. Лісову, а далі до центру змагань.  

Ліс соснових та листяних порід, різної прохідності, місцевість відкрита на 30%. Рельєф дюнного 

походження, грунт піщаний. Система доріг та просік розвинута добре. 

Карта  М 1:10 000, перетин рельєфу 2,5 м, автор – Олександр Михайлов. 

Контрольний час – 1 година. 

 

Група Ж-12 Ж-14 Ж-16 Ж-21 Ж-45 Ч-12 Ч-14 Ч-16 Ч-21 Ч-45 

Кількість 

КП 
6 9 13 15 12 7 10 14 16 14 

Довжина, 

км  

1.7 2.8 3.8 4.3 3.5 1.8 3.1 4.1 4.7 3.8 

 

 


