О -Fest
26-28.06.2021

курорт «Буковель»,
Івно-Фрнківськ облсть
Оргнізтор КСО «SEVER»

Прогрм змгнь
25.06
9:00–20:00 — приїзд та розміщення учасників
14:00– 19:00 — робота мандатної комісії
16:00–20:00 — модельні змагання (полігон)
26.06
9:00–13:00 — реєстрація учасників
14:00 — старт змагань на спринтерських дистанціях
19:00 — Лабіринт-батл
20:00 — нагородження переможців на спринтерських
дистанціях, переможців та призерів
«лабіринт-батл»

27.06
6:00 — стретчінг «зустріч сонця» та кава-брейк
10:00 — старт змагань на довгих дистанціях
19:00 — «ЦипаRelay» (21+)
21:00 — нагородження переможців довгих дистанцій
21:15 — перегляд фільму просто неба
28.06
10:00 — старт змагань на середніх дистанціях
14:00 — нагородження переможців на середніх дистанціях,
нагородження переможців та призерів за сумою
3х днів змагань, а також нагородження номінацій.

учстники змгнь
Групи: Ч/Ж 10, 12, 14, 16, 20, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65+.
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Звк
Заявка онлайн за посиланням
Чоловіки та жінки 10-20, 55+
21-45

до 28.05

до 14.06

до 22.06

200₴
400₴

250₴
450₴

350₴
500₴

Оплата стартового внеску здійснюватиметься грошовим переказом на картковий рахунок Монобанк: 4441 1144 4417 4211 Колесник Вадим Дмитрійович.
В коментарях платежу необхідно вказати прізвище, ім’я та вікову групу учасника, за якого здійснюється платіж.
Також підтвердити оплату можна надіславши листа (прізвище, ім’я, вікові групи учасників) в телеграм @kolesnykv або на пошту vakol2001@gmail.com

На змаганнях буде застосована електронна система хронометражу та відмітки SPORTident
(чіпи SportTime ST-50 (Одеські) не обслуговуватимуться).
Учасники, які мають SI-чипи, мають вказати їх номери при подачі попередньої заявки. Учасники, які
не вказали номер SI-чипу, сплачують його оренду додатково до заявочного внеску в розмірі: 50 грн.
за всі дні змагань. У разі втрати чипу спортсмен повинен відшкодувати 1000 грн. Також на змаганнях
буде працювати режим безконтактної відмітки, при наявностіі у учасника чипу (SPORTident Air+)
Незалежно від термінів реєстраціі, кожен учасник змагань отримує брендований чохол для компасу.

Заявка на «Лабіринт-батл» (гуглформа)
Заявка на «ЦипаRelay» 21+ (гуглформа)
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Нгородженн
Нагороджуються:
• Переможці та призери «Bukovel O-Fest» за сумою 3х днів змагань (сума балів)
• Переможці (1 місце) дистанцій: спринт, довга, середня
• Переможці та призери «Лабіринт-батл»
• Переможці та призери «ЦипаRelay»
• Також окремо нагороджуватимуться номінаціі:
- «Король/королева довгого перегону»
(кращий результат найдовшого перегону на змаганнях);
- «Король/королева фінішу»
(кращий результат за сумою часу 3х днів змагань, від останнього КП до фінішу).
Додаткова інформація з питань розміщення, параметрів дистанцій
та зразків місцевості згодом буде надана у бюлетені 2.
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