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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
КОМІТЕТУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Х ОБЛАСНА УНІВЕРСІАДА ВНЗ ІІІ-ІV р.а. 2007 року

Бюлетень
	14-15 квітня 2007 р. 									м. Суми

Змагання проводяться згідно діючих Правил змагань зі спортивного орієнтування України

Організатори: 	Сумське обласне управління з фізичного виховання та спорту.
	
Головний суддя: 	Постельняк Світлана Андріївна
Головний секретар:	Постельняк Марина Анатоліївна
Заст. гол. судді 	
 по дистанціям: 	Панченко Анатолій 

Термін змагань:	13-15 квітня 2007 року

Програма змагань: 13 квітня	15.00 – мандатна комісія (приміщення обласного управління з фізичного виховання та спорту)
			
			14 квітня	12.00 – старт змагань на дистанції за вибором (лісовий масив Баси)
			
			15 ківтня	10.00 – старт змагань з естафет (с.Василівка)
					12.00 – нагородження переможців змагань.

Транспорт: 	14.04.2007 р. – маршрутне таксі № 9, 24, 35, автобус № 9 – до зупинки «Гаражі» (Шиномантаж) далі по дорозі до р.Псел.
15.04.2007 р. – маршрутне таксі № 14 – до першої домівки с. Василівка, далі праворуч за маркіровкою, тролейбус № 1, 2, 12, 15 – до зупинки „За замовленням” (перед поворотом на Олдиш) далі мимо Автосервісу через залізничну колію та мимо ст.Суми-Товарна в напрямку с.Василівка, до першої домівки, далі праворуч за маркіровкою. (див. схему)
Місцевість:	14.04.2007 р. - ліс хвойних та листяних порід з відкритими ділянками. Грунт  піщаний, розвинута система доріг та стежинок, місцевість рівнина з численними дрібними формами рельєфу.
15.04.2007 р – ліс переважно листяних порід, багато ділянок молодого лісу та підліску важкої прохідності. Місцевість рівнина з дрібними формами рельєфу та однією лощиною, яка пролягає через всю карту, на схилі до 15м  набору висоти.
Карти:	М 1:10000, Н=2,5м., карти надруковані на принтері, герметизовані.

Параметри дистанцій:
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15.04.2005
4,0-4,1
12
60
20 
3,3-3,4
10
60
20


file_2.emf




file_3.wmf


14.04.2007



















__________________________________________________________________________

file_4.emf




file_5.wmf


с. Василівка									15.04.2007		

						старт
										Маршрутне таксі №14
									
Тролейбус № 1, 2, 12, 15
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вул. Харківська

зупинка	
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на Харків
		    на Олдиш					



