ПОКАНА
За участие за Купа „Идеал Стандарт 2018“
Главен ръководител – Лазар Лазаров
Главен съдия – Станимир Стойчев
Технически ръководител –Христофор Господинов
Контролен съдия – Милен Гургуров
Съдия Старт –Виолета Пенкова
Съдия Финал – Станимира Стойчева
Оператор Спорт Идент – Лидия Николова
Секретар – Милка Радева

Време, място и програма
Състезанието ще се проведе на 29 юли 2018г.
Програма
29 юли /неделя/ – средна дистанция
- До 10:30 часа – пристигане, проверка на
документи на място на финала /с.Сенник,
община Севлиево/-7км от Севлиево.
- 11:00 часа – старт на първите номера
- 13:30 часа - награждаване

Групи
Състезанията са дневни клас “Б” за възрастови
групи:

МЪЖЕ

• 10,12,14,16,18,21,35,45,50,55,60,65,70+
• 10,12,14,16,18,21,35,45,50,55,60+

ЖЕНИ

Един маршрут: OPEN
Електронна система
Състезанията ще се органзират с използването на
системата “Спорт идент” в безконтактен режим.
Състезателите могат да бягат с контактен или
безконтактен чип, кой както иска. Наем на
контактен чип – 1лв., на безконтактен – 2лв.
Номерата на личните чипове се посочват в
заявката. Загубен чип се заплаща според модела.

Право на участие
В състезанията имат право на участие всички
клубове, членове на БФО с неограничен брой
състезатели, както и индивидуални участници.

Заявки и документи
Поименни заявки за участие в състезанията в сайта на
Българска федерация по ориентиране до 24.07.2018 г.

За заявки получени след срока ще се заплаща
двойна стартова такса.
При проверка на документите в секретариата,
клубовете трябва да представят следните
документи:
1. Удостоверение за извършен предсъстезателен
медицински преглед
2. Желателно
е да имат и застраховка
„Злополука“.
Състезатели, които нямат тези документи,
участват, като организаторите не носят
отговорност за това.

Стартова такса
М/Ж 10,12
М/Ж 14, М 70
М/Ж 16,18
М/Ж 21-55
М 60,65/ Ж 60
OPEN

без стартова такса
3 лв.
5 лв.
6 лв.
5 лв.
6 лв.

Класиране и награди
Класираните на първите три места във всяка
възрастова група ще бъдат наградени с медали и
предметни награди. Отборно до трето място - с
купи.

Район
СРЕДНА – Карта „СЕННИК“ – с.Сенник – нов
район, изработена юни - юли 2018г. от Христофор
Господинов.М1:5000,Н2м.Урбанизирана територия
Картата е изработена с IOF стандарти.
Подробности и схема на състезанията, ще може
да видите в Бюлетин №1.
За справки и допълнителна информация:
Тел. 0884669305 – Станимир Стойчев
Тел. 0888852096 – Христофор Господинов
Настаняване:
Участниците сами организират място за нощувка.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЖЕЛАВАТ УСПЕШЕН СТАРТ!!!

