НАРЕДБА
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ОРИЕНТИРАНЕ
ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ 20-21 ГОДИНИ ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ И ЩАФЕТИ
2017 ГОДИНА

Време и място
15-17 (петък, събота и неделя) 2017
Състезателен център – село Мийковци,
езиков лагер „Вилиленд“
Предварителн
а програма
15 септември
(петък)
16 септември
(събота)

17 септември
(неделя)

летен

до 19:00 ч - Пристигане и регистрация
от 16:00 ч – моделно бягане
до 19:00 ч
до 10:00 ч - Пристигане и регистрация
(Финална арена – дълга дистанция)
10:30 ч - техническа конференция
11:00 ч – Старт (дълга дистанция)
10:00 ч - Старт – щафетна дистанция
13:30 ч - Награждаване на победителите и
закриване на състезанието

Организатор
СКО “Трапезица – 1954”
Българска федерация по ориентиране
Община Елена
Съдийски
състав
Главен ръководител
Главен съдия
Техн. ръководител
Секретар
Контролен съдия

Проф. Атанас Георгиев
Красимир Данаилов
Георги Карталов
Костадин Койнов
Тихомир Кузманов

Възрастови
групи
Мъже 20 и 21
Жени 20 и 21
Право на
участие

До старт се допускат редовно картотекирани
състезатели, представители на клубове,
членове на БФО за 2017 г.
Заявки и
документи

Онлайн Българска федерация ориентиране

(www.bgof.org)
Краен срок 08 септември 2017
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на
заявен състезател, на ден.
За загубен чип ще се заплаща 31/85 лева.
Състезателите
участват
на
собствена
отговорност!
При проверката на документите ще се
изисква предсъстезателен медицински
преглед.
Класиране и
награди
Победителите от индивидуалната и щафетната
дистанция ще бъдат наградени с медали.
Стартови
такси

Дълга дистанция
Щафети

М20,21 и Ж2021
М20,21 и Ж2021

10 лева на
състезател
30 лева на щафета

Места за настаняване


Състезателен център – летен езиков лагер „Вилиленд“villy@villyland.com , 0888 646 173, с. Мийковци, Елена 5098



Пълен храноден – 25 лева за една нощувка, 45 лева за две нощувки

Други места за настаняване на
http://visit.elena.bg

Къщи за гости "Кузманов"
На всички, на които им е омръзнал шумният градски живот, тълпите и забързаното
ежедневие, на всички, на които им липсват красотата и хармонията на природата,
тишината и зареждащата с положителна…
Подробна информация

Къщи за гости "Кандафери"

Къщи за гости „Кандафери” са разположени в

красива местност в село Мийковци, на 13 километра от град Елена. Къщите в
подножието на връх Чумерна са идеално място за планински, екологичен…
Подробна информация
Къща за гости "Турлата"
Къщата разполага с две тройни стаи, две стаи със спалня, три двойни стаи и
един апартамент. Общия капацитет е за 20 души. Всяка стая разполага със
собствен санитарен възел,…
Подробна информация
"Къща Костови"
Къща за отдих “Костови " се намира в живописното балканско село Мийковци,
разположено само на 12 км южно от Елена – град съхранил своя Възрожденски
дух. Във селото любителите на…
Подробна информация
"Старата къща"
Старата къща е разположена в село Мийковци, махала Топузи- едно от найживописните кътчета на Еленския Балкан. Самата къща е на 180 години. Основите
й са изсечени в скала и…
Подробна информация
"Къща Детелина"
Къща Детелина се намира в еленския балкан на 12 километра от град Елена в
село Мийковци. Къщата разполага с 3 двойни стаи и една спалня със
самостоятелен санитарен възел,…
Подробна информация
"Никифоровата къща"
Никифоровата къща в село Мийковци е разположена сред зелени хълмове, чист
планински въздух и вълшебна природа в сърцето на Еленския балкан. Къщата
разполага с 5 тройни стаи, с общ…
Подробна информация
Къща за гости Двете реки - https://vila.bg/house-dvete-reki-3291.html

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН

