ПОКАНА - НАРЕДБА
за провеждане на

44-те Международни и републикански
състезания по спортно ориентиране

КУПА ” РУСЕ-2018 ”

Състезанията се провеждат със съдействието на:
Община Русе, кметство Писанец
„Венто“ ООД, „Мод Мари“ ООД, ЕТ„Озон-Стамен Андреев“
“Зелена идея-Русе” ООД, " Тръст-84" ООД,
Българска федерация ориентиране, Русенски университет,
„Антоан Вил“ ЕООД , „Паркстрой“-Русе
Фондация “Русе-град на свободния дух“
с организационната и техническа дейност
на СК “Компас-крос“-Русе

Програма:
29 април 2018 / неделя купа "РУСЕ" - Русе
09.30 часа
Секретариатът е отворен – на финала
11.00 часа
Старт /нормална дистанция - на 26 км от Русе,
( западно от село Писанец – стария път помпената станция)
13.30 часа
Награждаване на победителите

Вид на състезанието, възрастови групи,
Дневен старт, класическа/нормална дистанция за възрастови групи М / Ж – 10,
12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65 + и Опен '

Електронна система - ”Спорт Идент”. За наем на чип - такса от 1 лев на заявен
състезател. За загубен чип ще се заплаща равностойността.

Право на участие
Всички картотекирани състезатели на спортните клубове от страната, както и
състезатели и отбори от чужбина.

Заявки и документи
Поименни заявки за участие в състезанията до 23 април 2018 г. може да се
подадат за българските отбори на сайта www.orienteering.bg, а за чуждестранните
отбори на www.orienteeringonline.net
Състезатели без подадена заявка на посочените сайтове в упоменатия срок
е възможно да стартират (но не е сигурно) на ограничените вакантни места за
всяка група до запълването им.
Състезателите и отборите се задължават съгласно Наредба № 8-2005-МЗ да
имат предсъстезателен медицински преглед, който да представят на Секретариата
на състезанието! Всички състезатели участват по трасетата на състезанието на своя
отговорност.

Стартова такса
За всеки състезателен ден стартовата такса е :
 4,00 лева лева за М,Ж -12, 14, 65 + ;
 7,00 лева за останалите групи
 М,Ж -10 - без стартова такса

Карти и райони
● Реамболация февруари-април 2018 год,
Класическа/нормална дистанция – М 1:7500, хоризонтали – през 5 метра
● Състезателен район
Гористата местност, западно от село Писанец ; Районът отстои от град Русе
на 26 км и на 37 км от град Разград.

Техн. ръководител - Ивайло Каменаров
Класиране и награди
Ще се извърши индивидуално и отборно класиране. Призьорите до трето място
ще бъдат отличени.

Обща информация
Бюлетин № 1 с техническите данни ще бъде публикувани на сайта на БФО
преди срока на заявките.
За контакти и въпроси и-меил: - compass-cross@compass-cross.com

ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ на стартовите такси:
БАНКА “ Уни Кредит Булбанк “ – РУСЕ
BIC код:
- UNCRBGSF
IBANномер
- BG44UNCR75271045680112
Титуляр :
- Спортен клуб ”Компас-крос” – Русе
Хранене - може да се осъществи срещу направена заявка в ресторанта на
туристическия дом ”Приста” ( управител Георги Великов – 0898 443 891 ). Има
възможност за хранене на спортните групи на следните пакети: -закуска, обяд, вечеря;
-закуска,вечеря; -само вечеря. Цените са по договаряне.
Възможности за нощуване в град Русе
Икономичен вариант:Туристически дом ”Приста” в Западен парк”Приста”
Резервация на 0896 688552, Места за нощуване – 100 легла
Други възможности:
http://tic.rousse.bg/index.php?page=6 ,
http://ruse.bghotelite.com/
www.namerihotel.com/bg/rousse.html

