
 

 

14 – 15.03.2020     Відкритий  чемпіонат Донецької області  
зі  спортивної  радіопеленгації,   

дистанції  «класичний Спринт»  та  «Фоксоринг» 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  БЮЛЕТЕНЬ  
Місце проведення,  
Центр  змагань:       Лісові  масиви  м.Лиман 

Організатори:           Клуб спортивної радіопеленгації та спортивного        

             орієнтування  RO team FOX.   

           Федерація радіоспорту Донбасу 

Управління  з питань  фізичної  культури  та         

спорту  Дон.обл. 

 
Головний суддя       СНК   Іванько О.В. (050-987-56-93) 

Секретар        СНК   Іванько І.В.  
Начальник  по дист.            Кочева  О.В. 
 

ПРОГРАМА  ЗМАГАНЬ 
14 березня 2020р. 

Лісовий масив м. Лиман (див. схему)  

Спринт.  

Інтервал  старту  

2хв  у  групі.  

Карта  змагань: 

2018р 

(коригування 

лютий-березень 

2020р Іванько 

О.)  

 

 

15 березня 2020р. 

Лісовий масив м. Лиман (див. схему)  

Фоксоринг.  Інтервал  старту  2хв  у  групі.  

Карта  змагань: листопад 2019р (коригування 

лютий-березень 

2020р Іванько 

О.)  

 

 

 

 

 

 

    9.30 – 9.45  Приїзд учасників     9.30 – 9.45  Приїзд учасників   



 

 

 
Учасники  змагань :   ЧЖ 12, 14, 16, 19, 21 – 50грн. /вид (благодійний  

стартовий  внесок)  для  членів  ГО «Федерація  радіоспорту  Донбасу»,  

75грн./вид  не  для  членів ФРД (згідно ФМР федерації) 

Контрольний час:      14.03.20 – 60хв. (аварійний вихід – 0) 

                                                 15.03.20 – 60хв. (аварійний вихід – 90) 

Заявки:  попередні  заявки  подаються  до 10.03.2020р.  включно до 21:00  

години.  За  посиланням: http://orientsumy.com.ua     

Увага!: представники  та  спортсмени  які  планують  участь  у  змаганнях, 
будь  ласка  напишіть  попередню  інформацію  про  участь та  ймовірну  
кількість учасників  головному  судді  змагань Іванько О.В,(Вайбер) або  
повідомте за  телефоном,  до  1.03.2020.     

Визначення  результатів:   
 Результати  учасників  за  кожний  вид,  визначаються  згідно  діючих 

правил  зі  СРП.  Визначення  результатів  учасників  за  сумою  двох    видів,  

по  формулі: 1місце – 11балів, 2 – 9, 3 – 8  та т.д.   
 

При  проходженні  мандатної  комісії  представник  команди  
або  учасник  повинен: 

1. Надати  заявку, з  мед закладу,  спортивної  спрямованості 

2. Внести  благодійні стартові  внески  за один або  два  види 

3. Отримати  чипи та  нагрудні  номери 

Якщо  учасник  ,  котрий  був  зареєстрований, але  з  будь  яких  причин  не  

стартував,  то  представник  або  учасник  повинен  сплатити  15грн.  за  

кожен  вид  заявки. 

 

Карти – друк  типографія  

Система  позначки: SportIdent/SportTime 

    9.30 – 9.45  Реєстрація 

    9.55 –          Відкриття змагань 

  10.00 –          старт першого учасника   

  11.30 –          закриття фінішу 

  9.30 – 9.45 Реєстрація 

  9.55 –         Відкриття змагань 

10.00 –         старт першого учасника   

11.30 –         закриття фінішу 

13.30 –         Нагородження 

http://orientsumy.com.ua/


 

 

Нагородження: переможці  та призери  кожного  виду,  отримують  

диплом.  Переможці  та призери  за  сумою  видів  отримують  диплом  та  

індивідуальну  медаль  змагань! 

 
 
 
 

Схема  розташування стартів 

 
  



 

 

 


