
Легенда   
ВЕЛО

КП Старт. Фото з представником 
оргкомітету (Андрій, Альона, 
Роман, Стас, Роман) та табличкою 
“СТАРТ” після відкриття за 15 
хвилин перед  стартом.

Старт о 10:55

На кожному наступному КП 
вимагається зробити мінімум дві 
фотографії, так, щоб на фото 
обов’язково було маркування з 
номером КП та всі учасники 
команди в пов’язках Gorgany 
Race 2017. 

КП 3. Пер. Боревка, дерево за 5 м 
на схід від вказівника 

КП 4. Тунель для струмка під 
дорогою, Пн. схил дороги, правий 
берег струмка

КП 5 (трек). Злиття струмків Ялий,
правий берег

КП 6 (трек). Розвалини хатини, Пд.
сторона КП 12. Злиття струмків, правий 

берег

КП 15 (трек). Вершина г. Середня 
(сюрприз для перших під каменем)

КП 16. Західна галявина, Пн-Зах. 
кут, на Пд. від дороги

КП 17. Тех-Етап: скеля на лівому 
березі р. Лімниця. 
Час роботи: субота 12:00 – неділя 
16:00

На кожному КП вимагається зробити мінімум дві фотографії, так, щоб на фото обов’язково було маркування 
КП та всі учасники команди в пов’язках Gorgany Race 2017. Якщо команда сходить з маршруту або не 
реєструється на фініші, обов’язково повідомте оргкомітет. Тел: 096 416 45 16 організатори, 0673531168 
Роман

Далі на наступній сторінці ….



КП 18. Хрест між березами, 100м 
на Пн-Сх. від хат

КП 19. Береза біля хреста на пол. 
Буратва, 10 м на Пн. від стежки

КП 
КП 23. Злиття струмків, правий 
берег

КП 24. Тех-Етап: біля дороги, на 
правому березі річки Бистрий 
(стоянка для велосипедів).
Час роботи: субота 12:00 – неділя 
16:00

КП 25. Дерево із Зах. боку 
розвилки доріг

КП 26. Південне підніжжя горба, на Пн.
від розвилки доріг

КП 27. Тех-Етап: околиця с. 
Кузьминець. Переправа з будь-
якого боку р. Лімниця.
.
Час роботи: субота 12:00 – неділя 
16:00

Фініш!  Прибуваємо на фініш до 17:00 у 
неділю.  Одразу показуєм всі фото з КП.

Оперативно-рятувальна служба – 101; Швидка – 103
Івано-Франківське пошуково-рятувальне відділ. – 067 34 20 492
Осмолодське пошуково-рятувальне відділення – 067 34 20 498
Медична доп.: черговий диспетчер с. Солотвин – (03435) 56312
Таксі: у Гуті: (067) 3458081 Михайло; в Осмолоді:(097) 753 74 24 
Віктор; у Богородчанах: (096) 632 40 32, (098) 506 62 25 

На кожному КП вимагається зробити мінімум дві фотографії, так, щоб на фото обов’язково було маркування 
КП та всі учасники команди в пов’язках Gorgany Race 2017. Якщо команда сходить з маршруту або не 
реєструється на фініші, обов’язково повідомте оргкомітет. Тел: 096 416 45 16 організатори, 0673531168 
Роман

Якщо станеться так, що мітка Горгани Рейс 2017 буде відсутня на КП – сфотографуйтесь так, щоб фото було 
переконливим доказом того, що Ви знаходитесь в правильному місці на КП.

 Легенда   ВЕЛО


