ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
Сдружение Туристическо Дружество “Вежен” гр. Тетевен

Българска Федерация по Ориентиране
„АКО НЕ БЯХ ДОШЪЛ В ТЕТЕВЕН , ЩЯХ ДА ОСТАНА
ЧУЖДЕНЕЦ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ”
ИВАН ВАЗОВ

НАРЕДБА
За провеждане на състезание по ориентиране
за
КУПА „ ТЕТЕВЕН 2017 „
ОРГАНИЗАТОР : Община Тетевен
СКО „ Вежен“ Тетевен
Българска Федерация по ориентиране
Време, място и програма:
Състезанията ще се проведат на 30 септември и 1 октомври 2017 година със състезателен
център гр. Тетевен при следната програма:
30.09.2017 г. /събота / - 1-ви ден /Средна дистанция/
Състезателен център с.Рибарица , Почивна станция ХТИ
- 12:00ч.-14:00ч проверка на документите в състезателния център.
- 14:00ч. Откриване на състeзанията и техническа конференция .
- 14:30ч Старт първи ден – Средна дистанция
18:00ч. Награждаване на победителите от Средна дистанция
01.10.2017 г / Неделя / - 2-ри ден /Спринт/
Състезателен център гр. Тетевен , площад „ Сава Младенов“
09:00 ч. до 10:00 ч. Проверка на документите в състезателния център
10:30 ч . Старт 2-ри ден
12:30 ч. Награждаване на победителите и закриване на състезанията .

Вид, клас и възрастови групи
Състезанията са дневни, клас Б за възрастови групи: М/Ж- 10,12,14,16,18,21,35,45,55,65, 70+ и
OPEN

Право на участие :
Няма ограничения за броя на състезатели и клубове .
При проверката на документите ще се изисква предсъстезателен медински преглед .
Всички състезатели участват на собствена отговорност.

Стартова такса :
М/Ж 12-18 и 65 + - Без стартови такси , за всички останали 5,00 лева на старт ,
Или 8,00 лева за двата старта .

Заявки и документи
Всички състезатели и клубове могат да направят онлайн заявки чрез сайта на БФОwww.bgof.org, до 26.09. 2017 г
Такса за наем на чип- 1лв. на ден. За загубен чип се заплаща според модела.
За допълнителна информация тел: 0885 240 500 – Стефан Стефанов

Технически данни
Подробности и цялостна информация ще бъде предоставена в Бюлетин 1.

Класиране и награди
Класирането е индивидуално за двата дни .
Класиралите се на първите три места във всички възрастови групи за ще бъдат наградени с
медали !
Отборните победители за Купа „ Тетевен“ ще се класират по точкова система от двата дни
както следва :
1-во място – 10 т. , 2-ро – 9 т ……………… 10- то 1 т. Ако в дадена група има по-малък брой
състезатели точкуване ще се извърши според броя на състезателите . / Пример : Ж 18 – 5
състезатели 1-во място 5 т. , 2-ро масто – 4 т. 5-то място 1 т . /

Материални условия
Всички разходи са за сметка на участниците.
Организаторите си запазват правото за промени по програмата.

За нас ще бъде удоволствие да Ви приветстваме с „Добре дошли”
на Шестите състезания по спортно ориентиране за „Купа Тетевен” .

ОЧАКВАМЕ ВИ !

