
Полтавська обласна федерація федерації спортивного туризму України
Туристсько-спортивний клуб «СПЕЛЛЕРС» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

02.07. –  04.07.201002.07. –  04.07.2010
ВІДКРИТВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІИЙ ЧЕМПІОНАТ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ (ВЕЛОСИПЕДНИЙ)ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ (ВЕЛОСИПЕДНИЙ)
Місце проведення: правий берег річки Ворскла 1 км нижче по течії від дамби в с. Нижні Млини
Розміщення учасників: у польових умовах (за бажанням)

Зміст змагань: Змагання особисто-командні з дистанціями ІІ класу складності. Склад команд – 2 чол. Вік учасників – від 14 років.
Змагання складаються з трьох дистанцій:
1. Дистанція «ВЕЛОРАЛІ» – командний залік. Дистанція довжиною близько 20 км по пересічній місцевості, що включає в себе додаткові етапи (переправа  
через  річку,  рух  за  азимутом,  подолання  броду,  підйом  вгору,  піщана  дільниця  та  інші).  Інвентар  суддівський.  За  бажанням  учасника  буде  надана 
можливість пройти дану дистанцію індивідуально, але результат в загальний залік входити не буде.
2.  Дистанція  «ФІГУРНЕ  ВОДІННЯ  ВЕЛОСИПЕДУ»  –  особисті  змагання  з  можливим  командним  заліком.  Дистанція  довжиною  близько  100  м,  що 
складається з ряду штучно встановлених перешкод (ворота, гойдалка, змійка, вісімка та інші)
3. Дистанція «ВЕЛОКРОС» – особисті змагання з можливим командним заліком. Дистанція довжиною близько 2 км по пересічній місцевості, що полягає у  
проходженні на швидкість двох кіл, на яких розташовані природні та штучні перешкоди.

 Обов’язкові умови:
- наявність заднього багажника (якщо немає – надамо в користування) та контрольного вантажу 6 кг (для жінок – 5 кг)
- наявність технічно справного велосипеду з базою не менше 980 мм
- наявність дійсного страхового полісу на період змагань (якщо немає – буде можливість застрахуватись безпосередньо на змаганнях)

Порядок проведення змагань:
02.07.2010 після 16:00 – заїзд учасників та початок реєстрації
03.07.2010 до 10:30 – закінчення реєстрації
03.07.2010 об 11:00 – відкриття змагань
03.07.2010 з 11:30 – змагання на дистанціях «Фігурне водіння велосипеду» та «Велокрос»
03.07.2010 о 18:00 – засідання ГСК та збори учасників
04.07.2010 з 9:00 – змагання на дистанції «Велоралі»
04.07.2010 з 16:00 – загальне підведення підсумків
04.07.2010 о 17:00 – нагородження учасників, закриття змагань

Змагання проводяться згідно «Правил змагань зі спортивного туризму» від 24 квітня 2008 року

Детальна інформація: тел. 050-343-74-80 (Сергій) E-mail spellers@mail.ru Сайт в Інтернеті www.spellers.org.ua


