НАРЕДБА
За провеждането на Купа „Пловдив“ 2017 г.
30.09-01.10.2017 г.
*ОРГАНИЗАТОР
Спортен клуб по ориентиране „Пловдив” – Пловдив

*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА
Купа „Пловдив “ 2017 ще се проведе на 30.09 - 01.10 2017 г. при следната
предварителна ПРОГРАМА:
30 септември 2017/събота/ - СПРИНТ, м. Копривките:
• Състезателен център – х-л „Копривки” (отстои на около 28 км. от Пловдив).
GPS координатите на хотела: 41˚ 59ˊ37,5 ˝ N, 24˚ 43ˊ24,2 ˝ E
• от 12.00 до 13.45 часа - проверка на документи на Финала. В секретариата ще се
получават клубни материали и ще се заплащат стартови такси.
• 13:45 часа – Техническа конференция
• 14:30 часа – Старт на първите номера
01 октомври 2017/неделя/ - СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ, м. Копривките:
• 10:00 часа – Старт на първите номера
• 13:00 часа – Награждаване

*ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Дневни, клас „Б” за възрастови групи:
М – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 55; 65+;
Ж – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 50, 60+;

*ПРАВО НА УЧАСТИЕ
До участие ще бъдат допускани всички желаещи състезатели при задължително
представяне на предсъстезателен медицински преглед и застраховка „Злополука”.
Всички състезатели участват в състезанията на собствена отговорност.

*ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ
Поименни заявки за участие в състезанието ще се правят чрез регистрацията на
съответния клуб в сайта на БФО.
Стартова такса:
М/Ж 10 – без стартова такса.
М 65+, Ж60+ - 3 лв. за 1-ви старт и 4 лв. за 2-ри старт. Общо за двата старта –
6 лв.
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Всички останали групи – 6 лв. за 1-ви старт и 7 лв. за 2-ри старт. Общо за двата
старта – 12 лв.
Организаторът си запазва правото да обединява групи при по-малко заявки.
Краен срок за заявки 26 септември 2017 г.(вторник) 23:59:59
Заявяването на състезатели след срока става на място, срещу двойна стартова такса и
при възможност на организаторите.
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател на ден. Загубен чип се
заплаща.

*КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането за състезателите е общо след събиране на времената от двата
индивидуални старта. Класиралите се до трето място ще бъдат наградени.

* ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Карта - обновена от П. Доганов през м. Август – м. Септември 2017 г. в Мащаб
1:4000/5м и 1:10000/5м (1:7500/5м). Подробности по техническата част ще
бъдат публикувани в Бюлетин 1.
Район – средно пресечен с едри теренни форми и растителност с добра средна
проходимост.
*НАСТАНЯВАНЕ
1. Хотел – „Копривки“– 0888/690370; Договорени са специални цени за
настаняване; Има ресторант;
2. Почивен дом "СТЪКЛАРСКИ ЗАВОД" - 03109 222;
3. Хотел – „Диана” - 03109/22 29; 0878 577 018;
4. Еко Хотел „Здравец” – http://www.hotelzdravetz.com/roomprices_bg.html
0886 995 959; 0888 707 099; 0885 202 008;
5. хотел „Металик” - +359 898 74 74 94; +359 886 61 06 68;
6. Х. „Здравец” – 03109246;
7. Къмпинг „Здравец” - 03109234; 0888 965213;
8. Бунгала „Елена”

ДОБРЕ ДОШЛИ НА КУПА
„ПЛОВДИВ“ 2017 г.
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