ПОКАНА
Държавно първенство по ориентиране – 20-21 г.
(средна дистанция, спринт, спринтова щафета)
и

Купа „Банско“ – 2018

Банско
20-22 април 2018 г.
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ВРЕМЕ и МЯСТО
ДП 20-21 г. (средна дистанция, спринт, спринтова щафета) и купа „Банско“ ще се проведат от
20-ти до 22-ри април 2018 г. в района на гр. Банско.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
20ти април, петък
до 14:00 – пристигане, регистрация
14:30 – техническа конференция в района на финала
15:00 – ДП-средна дистанция и купа „Банско“ – 1-ви ден – Белица
21ви април, събота
11:00 – ДП-спринт и купа „Банско“ – 2-ри ден – Добринище
13:30 – награждаване в района на финала
22ри април, неделя
10:30 – ДП-спринтова щафета – Банско
12:30 – награждаване в района на финала

ОРГАНИЗАТОРИ
•
•

Българска федерация по ориентиране
КОС – “НСА - Сивен”

ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Състезанията от ДП са индивидуални, дневни, клас „А“, за възрастови групи:
мъже 20, мъже 21; жени 20, жени 21
Състезанието за купа „Банско“ е индивидуално, дневно, клас „Б“, за възрастови групи:
М – 12, 14, 35, 45, 55, 65;
Ж – 12, 14, 35, 45, 55, 65;

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
До старт на Държавно първенство ще бъдат допускани САМО редовно картотекирани
състезатели, представители на клубове, членове на БФО за 2018 г. Състезатели,
неотговарящи на тези условия, стартират в състезанието за купа „Банско“.
В състезанието за купа „Банско“ имат право да участват всички клубове в страната с
неограничен брой състезатели.

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Участието на състезателите е на
лична отговорност или на отговорността на клуба, който ги изпраща.
Изисква се предсъстезателен медицински преглед на състезателите за допускане до
участие.
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СТАРТОВИ ТАКСИ И ЗАЯВКИ
Държавно първенство
10 лв. на старт и щафетен пост

Купа „Банско“
7 лв. на старт

Краен срок за заявки – 16ти април (понеделник) 2018 г. 23:59:59 на сайта на
федерацията – www.orienteering.bg
Заявяването на състезатели след срока става на място, срещу двойна стартова такса и
при възможност на организаторите.
Поименни заявки за спринтовата щафета – на страницата на БФО до 15:59:59 на
21ви април (събота) 2018 г.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Състезателите, класирали се на първите три места в отделните дистанции на Държавното
първенство, ще бъдат наградени.
Състезателите, класирали се на първите три места в сборното класиране от двата
състезателни дни за купа „Банско“, ще бъдат наградени.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Карти
Средна:
Мащаб – 1 : 10000
Хоризонтали през 5 м
ISOM 2017

Спринт:
Мащаб – 1 : 4000
Хоризонтали през 2,5 м
ISSOM 2007

Спринтова щафета:
Мащаб – 1 : 4000
Хоризонтали през 2 м
ISSOM 2007

* Подробности по техническата част ще бъдат публикувани в бюлетина.

НАСТАНЯВАНЕ
•

Терра комплекс – 44 лв. – пълен храноден

За резервации:
e-mail: t.elchinova@terracomplex.com,
телефон: 0886 282 868
Резервацията е валидна при минимум 50 % авансово плащане. В посочения e-mail да
се упомене желаният вид настаняване (единична стая, спалня и т.н.).

•

Хотел „Минерал 56“ – с. Баня – 40 лв – пълен храноден

За резервации:
телефон: 0899 197 731
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