КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „МАДАРСКИ КОННИК“ ШУМЕН

НАРЕДБА
за провеждане на 57-тите състезания по спортно ориентиране за
Купа „Първа пролет“ и Купа „Земята и хората –Първа пролет“
ВРЕМЕ, МЯСТО, ПРОГРАМА
Състезанията ще се проведат на
21 април 2019
на Шуменското плато,
„Телевизионна кула“ при следната предварителна програма:
21 април ( неделя)
9:30 часа Секретариатът започва работа в състезателния център – „Телевизионна
кула“
9:30-10:30 часа Проверка на документи в секретариата
10:30 часа Старт средна дистанция за Купа „Първа пролет“
11:00 часа Старт ученици III ОУ „Димитър Благоев“ за Купа „Земята и хоратаПърва пролет“
12:30 часа Награждаване
GPS координати състезателен център: 43.283454, 26.890190
43°17'00.4"N 26°53'24.7"E
ОРГАНИЗАТОР
Организатор
Главен съдия
Главен секретар
Технически ръководител
Контролен съдия
Старши съдия Старт
Старши съдия Финал

Клуб по ориентиране „Мадарски конник“ град Шумен
Иван Иванов
Иван Кирилов
Йордан Нанков
Георги Колев
Христо Николов
Георги Недев

ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Купа „Първа пролет“
Дневно състезание, клас Б .
Класическа средна дистанция.
Възрастови групи: М/Ж-10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55 , М 60+ и OPEN
Купа „Земята и хората – Първа пролет“
Дневно състезание, патрулно, клас В.
Възрастови групи: Отворен къс маршрут по маркировка
Page 1

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Купа „Първа пролет“
Клубове по ориентиране редовни членове на Българска федерация по ориентиране
и клубове по ориентиране от чужбина.
Купа „Земята и хората –Първа пролет“
Ученици до 4-ти клас включително от III ОУ Димитър Благоев гр.Шумен, като се
разделят на отбори по класове. Учениците от всеки клас се разделят на патрули по
двама без оглед на пола.
Участието в състезанията е доброволно и на лична отговорност на състезателите.
ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТИ, СТАРТОВИ И ДРУГИ ТАКСИ
Поименни заявки за участие се подават до 17.04.2019 г. на адрес www.orienteering.bg
посредством клубната регистрация или на e-mail: ko_madarski_konnik@abv.bg за
чуждестранни клубове и III ОУ „Димитър Благоев“ гр.Шумен.
Стартови такси:
Група
М/Ж 10, Отворен къс
М/Ж 12, 14; М 60+
М/Ж 16, 18, 21, 35, 45, 55; OPEN

Стартова такса
4лв.
7лв.

Стартовите такси могат да се заплащат в брой в деня на състезанието или за
клубове и състезаели желаещи фактура по банков път:
PIRAEUS BANK , BIC: PIRBBGSF
IBAN: BG41 PIRB 7345 1604 7599 82
КО „МАДАРСКИ КОННИК“
Състезанията ще се организират с използването на електронна система SportIdent.
Състезателите нямащи чипове заплащат наем за чип от 1 лв. на старт. При загубванечипа се заплаща.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Карта: „Шуменско плато – Лагер Ивански“, Мащаб 1:7 500, Сечение 5 м.
реамбулирана м.Юли 2018г. Подробни данни за дължините на маршрутите и други
технически данни ще бъдат дадени в Бюлетин № 1 след 14.04.2019г.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Купа „Първа пролет“
-Индивидуално: Първите трима във всяка възрастова група ще бъдат
наградени с медали, М/Ж 21 ще получат хубави предметни награди.
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-Отборно: Първите три отбора събрали най-много точки ще получат купи.
Точкуване: Медалистите в групите М/Ж 12,14,16,18,21,35 и 45 получават както
следва-1-во място 6 точки, 2-ро място 4 точки, 3-то място 2 точки. Всеки завършил
състезател в групите М/Ж 12,14,16,18,21,35 и 45 носи допълнително по 0.5 точки.
Купа „Земята и хората – Първа пролет“
-Индивидулано: Първите три патрула с най-добри времена ще бъдат
наградени с медали. Патрулите от 4 до 6 място с грамоти.
-Отборно: Времената на първите 5 патрула с най-добри времена от всеки клас
ще бъдат сумирани и класът с добро време ще бъде награден с Купа „Земята и хоратаПърва пролет“.
КОНТАКТИ
За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с нас на e-mail:
ko_madarski_konnik@abv.bg или на телефон 0883312584 Иван Иванов, 0896776191
Георги Колев.
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