ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Сумське обласне управління з фізичного виховання та спорту
Федерація спортивного орієнтування Сумської області
Сумський клуб спортивного орієнтування «Орієнтир»

Відкритий чемпіонат України серед юнаків і дівчат
1993-94, 1995-96, 1997 років народження і молодші.
Головний суддя
Головний секретар
Заст. гол. судді по дистанціях

Постельняк Світлана
Постельняк Марина
Литовченко Сергій

Суми
Суми
Суми

0972332928, 0992401395
0958015937
0503274388

Терміни змагань: 28 липня - 03 серпня 2011 року.
Місце проведення: с. Могриця, Сумський район, Сумська область
Схема під’їзду

Центр змагань:
Центр відкритий з 17-00 27.07.2011 р. до 17-00 03.08.2011 р.
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Програма змагань:
28 липня. Четвер Заїзд учасників
10.00-18.00 Мандатна комісія
12.00-18.00 Полігон
19.30
Засідання ГСК з представниками команд
29 липня. П’ятниця
10.00
Модельні дистанції
16.00
Модельні дистанції
18.00
Аналіз проходження дистанцій
20.00
Засідання ГСК з представниками команд
30 липня. Субота
10.00
Змагання на середніх та довгих дистанціях
16.00
Модельні дистанції
18.00
Аналіз проходження дистанцій
19.30
Семінарське засідання з тренерами
20.30
Церемонія нагородження, дискотека
31 липня. Неділя
10.00
Модельні дистанції
16.00
Модельні дистанції
18.00
Аналіз проходження дистанцій
19.30
Семінарське засідання з тренерами
20.30
Дискотека
01 серпня . Понеділок
10.00
Змагання на коротких та спринтерських дистанціях
16.00
Модельні дистанції
18.00
Аналіз проходження дистанцій
19.30
Семінарське засідання з тренерами
20.30
Церемонія нагородження, дискотека
02 серпня. Вівторок
10.00
Змагання у 2-х етапних естафетах
16.00
Модельні дистанції
18.00
Аналіз проходження дистанцій
19.30
Семінарське засідання з тренерами
20.30
Церемонія нагородження, дискотека
03 серпня. Середа
10.00
Модельні дистанції
14.00-17.00 Роз’їзд учасників
Кінцевий план та програма будуть затверджені на першому засіданні ГСК з
представниками команд та тренерам 28.07.11 о 19.30 в центрі змагань.
Учасники:
В змаганнях приймають участь збірні команди Комітету з ФВС МОН АР Крим,
обласних (міських – м.Києва і м.Севастополя) управлінь Комітету з ФВС МОН України.
Склад команди 14 чол.: 12 спортсменів, 1 представник, 1 тренер. Кількість команд від кожної
території необмежена.
Спортсмени змагаються у 6-х групах: юнаки та дівчата 1993-94 р.н.; юнаки та дівчата
1995-96 р.н., юнаки та дівчата 1997 р.н. і молодші. Кількість спортсменів у кожній групі не
більше 12 осіб.
Решта спортсменів, не залежно від віку, статі та кількості, допускаються до змагань в
особистому заліку.
Заявки:
Попередня заявка на участь у змаганнях надається до 26 липня 2011 року (включно)
через електрону систему заявок на сайті http://www.orientsumy.narod.ru/ у розділі Календар
змагань на 2011 рік або на електрону адресу головному судді
Постельняк С.А.
sv_post67@mail.ru
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Іменна заявка, яка завірена печаткою організації, що відряджає, має допуск відповідної
медичної установи або спортивного диспансеру, свідоцтво про народження та залікова
книжка спортсмена надаються безпосередньо до мандатної комісії.
Всі учасники повинні мати страховий поліс.
Місцевість:
- яруго-балкового типу, відкрита на 90%, перепад висот на схилах до 40 м, ліс
змішаний, переважно поганої прохідності і видимості, небезпечні місця – круті схили
яруг, приватні садиби;
- пойма р. Псел, відкрита на 60%, ліс змішаний, переважно сосна.
- пойма р.Псел, відкрита на 40%, в лісі є дуже важко прохідні місця (кропива, малина)

Фрагменти карт

Погода: http://rp5.ua/687/ru
Параметри дистанцій: будуть надані у Бюлетені №3 під час мандатної комісії.
Заявочний внесок на одного учасника складається з:
№

1
2
3
4

Складова

Карти, постановка дистанцій, використання системи
Sportident
Проживання в наметах, душ, електроенергія
Сувенірна продукція для проведення масових заходів
Витрати на перевезення та постановку центру змагань

Кількість
днів

Вартість,
день

Сума,
грн

-

-

50,00

6
-

5,00
Разом

30,00
15,00
15,00
110,00

Розміщення: наметове містечко на галявині вздовж соснового лісу (сухостою в лісі
достатньо), питна вода та холодний душ в таборі, до річки 600 м.
Харчування: Приготування їжі самостійно на вогнищах або на газових таганках.
В таборі буде буфет. За попередньою домовленістю є можливість замовлення харчування в
буфеті (орієнтовна ціна трьохразового харчування 50 грн., окремо можна домовлятися за
сніданки, обіди та вечері). Меню та ціни на харчування будуть надані у Бюлетені №2
22.07.2011 року. Магазин – 1 км. Орієнтовне меню у Додатку №1.
Транспортне обслуговування під час змагань:
До центру змагань з міста 30 км – на рейсовому транспорті з центрального автовокзалу м.
Суми. Ціна квитка 12 грн. Розклад у Додатку №2.
Відстань від зупинки в с. Могриця до центру змагань – 2 км.
Для всіх бажаючих є можливість замовити транспорт з м. Суми до центру змагань та в
зворотньому напрямку з розрахунку 25-30 грн з особи в одну сторону.
Проїзд, за попередньою заявкою, сплачується безпосередньо в автобусі, заявки та гроші на
зворотній виїзд приймаються на мандатній комісії.
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Додаток №1

Орієнтовне меню
Перші блюда
1.
2.
3.

Окрошка
Борщ українский
Борщ зелений

8,00 грн.
8,00 грн.
8,00 грн.
Другі блюда

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Картофель-пюре
Картофель-фрі
Гречана каша
Котлета
Ніжка куряча
Відбивна (свинина)
Омлет с ковбасою
Шашлик (свинина)
Макарони
Сарделька
Омлет с помідорами

5,00 грн.
6,00 грн.
5,00 грн.
5,00 грн.
6,00 грн.
8,00 грн.
6,00 грн.
20,00 грн.
5,00 грн.
6,00 грн.
5,00 грн.
Салати

1.
2.
3.
4.

Капуста (свіжа)
Огірки + помідори
Морква по-корейски
Буряк

3,00 грн.
3,00 грн.
3,00 грн.
3,00 грн.

Додаток №2
Проїзд автобусом Суми-Могриця
Відправлення від автовокзалу м.Суми
05:10
09:00
12:30
16:15

Прибуття в с.Могриця
06:15
10:10
13:40
17:30
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