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Програма змагань: 

14.05.2016 – арена змагань – НТУУ «КПІ». 

08:30-10:30 – Реєстрація учасників змагань; 

11:00 – старт «KPI CITY RACE 2016»; 

14:00 – нагородження призерів та переможців змагань; 

14:30 – розіграш лотереї. 

Учасники змагань 

У змаганнях приймають участь усі бажаючі. Змагання у 
заданому напрямку, проводяться у вікових групах: 

Ч10, Ж10      (2006 р.н. та молодші); 
Ч12, Ж12      (2004 – 2005 р.н.);  
Ч14, Ж14      (2002 – 2003 р.н.);  
Ч16, Ж16      (2001 – 2000 р.н.);  
Ч18, Ж18      (1999 – 1998 р.н.);  
Ч21А, Ж21А (вільне комплектування, спрощені дистанції);  
Ч21Е, Ж21Е (вільне комплектування, складні дистанції);  
 Ч35, Ж35     (1981 р.н. та старші); 
 Ч45, Ж45     (1971 р.н. та старші); 
 Ч55, Ж55     (1961 р.н. та старші); 
 Ч65, Ж65     (1951 р.н. та старші). 
 

При малій кількості учасників у групі (менше 5-х спортсменів) 
ГСК залишає за собою право об’єднання суміжних груп, за 
виключенням старшої та молодшої вікових груп. 

  



 

 

 

 
Заявки 

Для реєстрації на змагання відкрито онлайн-заявку: 
https://docs.google.com/forms/d/1_Nb29G99gIqwZkgx7VQb3b9Ys-
ujdvBfYo_Osasb49I/viewform. При виникненні проблем з онлайн-
заявкою, можна зареєструватися, відправивши листа з 
інформацією на e-mail: mocbka13@list.ru або за телефоном: 066-
850-09-64. Прийом заявок відкрито до 12 години 12 травня 2016 р.  

Стартовий внесок 

Вікові групи 
Оплата до 

9.05.2016 (включно)
Оплата 

10-12.05.2016 

Оплата на 
арені змагань 

(за наявністю 
вільних карт)

ЧЖ 10, 12, 14, 25 грн 35 грн 50 грн 
ЧЖ 16, 18, 55, 65, 

OPEN 
35 грн 50 грн 70 грн 

ЧЖ 21А, 21Е, 35, 45 50 грн 70 грн 80 грн 
Студенти НТУУ 

«КПІ» за наявністю 
студентського квитка 

40 грн 50 грн 50 грн 

   УВАГА! При заявці від клубу більше 10 учасників, наймолодший учасник бере участь  
   безкоштовно. 

На змаганнях буде використовуватися електронна відмітка 
SportIdent. Можливе використання особистих ЧИПів SportIdent. 
ЧИПи SportTime працювати не будуть! Учасники, що не мають 
особистих ЧИПів, можуть взяти їх в оренду: для груп ЧЖ10, ЧЖ12, 
ЧЖ14, ЧЖ16, ЧЖ55, ЧЖ65 – 5 грн, для інших груп – 10 грн.  

Розмір стартового внеску залежить від часу оплати, а не від 
часу реєстрації на сайті! 

 
 
 



 

 

 

 

 

Оплата стартового внеску 

Стартовий внесок та оренду чипів можна сплатити до 
12.05.2016, поповнивши картковий рахунок: ПАТ Приватбанк  
№ 4149 4378 5963 6332 Доценко Олена Володимирівна. Зробити 
це можна одним з наступних способів:  

1. У відділеннях Приватбанку через касу або термінал 
самообслуговування (тільки Приватбанку). 

2.  У системі Приват24 (для власників карт Приватбанку).  
 
ВАЖЛИВО! Після поповнення рахунку необхідно надіслати 
повідомлення на номер телефону +380668500964 або 
електронною поштою на адресу docenko.lena@mail.ru, в якому 
зазначити прізвище та ім`я учасника, групу, суму оплати та дату 
поповнення рахунку і додатково час оплати!  

Приклад повідомлення: Іванов Іван, Ч21Е, старт+чип 50+10 грн, 
10.02.2016, 16:30. 

Визначення результатів 

Особисті результати учасників визначаються згідно Правил зі 
спортивного орієнтування. Змагання «KPI CITY RACE» - особисті. 
Переможці та призери визначаються за найменшим часом 
проходження заданої дистанції. ГСК залишає за собою право 
додаткової перевірки документів учасників змагань. 

 



 

 

 

 

 
Нагородження  

Переможці та призери змагань у всіх вікових групах 
нагороджуються оригінальними медалями, грамотами та цінними 
призами.  

Спортсмени, які не з’являться на церемонію нагородження, 
нагороди не отримають. 

Спонсори та партнери 

Організатори змагань відкриті до співпраці. З усіма можливими 
питаннями, а також з питань продажу та реклами на арені змагань 
звертатись до директора змагань. 

Більш детальна інформація щодо розташування арени 
змагань, параметрів дистанціі та особливостей змагань 
з’явиться у Бюлетені №2.  

УВАГА! БУДЕ ВИКОРИСТАНА НОВА КАРТА.  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ ЗМАГАННЬ 

НЕСУТЬ САМІ УЧАСНИКИ, ТРЕНЕРИ, БАТЬКИ! 
P.S. Для всіх бажаючих починаючи з березня місяця, кожної середи 
та суботи, будуть проводитися майстер-класи зі спортивного 
орієнтування, де ви зможете отримати або вдосконалити навички 
читання карти та роботи з компасом. Слідкуйте за новинами у 
соціальних мережах та на сайті клубу. 

Нам буде приємно бачити вас на змаганнях, 

 а вам – згадувати! 


