ПОКАНА
Купа „Пловдив“ 2019
27-29 септ ември 2019 г.

*ОРГАНИЗАТОР

Спортен клуб по ориентиране „Пловдив” – Пловдив.

*ВРЕМЕ и МЯСТО
Купа „Пловдив“ 2019 ще се проведе на 27.09, 28.09 и 29.09.2019 г. при следната

ПРОГРАМА:

27 септември 2019 /петък/ - НОЩНО, парк „Лаута“
• от 18.00 до 20.00 часа - регистрация на финала;
• 20:00 часа – техническа конференция;
• 21:00 часа – старт на първите номера;
28 септември 2019 /събота/ - УДЪЛЖЕН СПРИНТ, квартал „Лаута“ и парк „Лаута“
• от 11.30 до 13.30 часа - регистрация на финала;
• 13:30 часа – техническа конференция;
• 14:00 часа – старт на първите номера;
29 септември 2019 /неделя/ - СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ, хълм „Альоша“
• 10:30 часа – старт на първите номера;
• 13:00 часа – награждаване;

*ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Стартовете са клас „Б” за възрастови групи:
М – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65; 70+
Ж – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 60+
OPEN
Забележка: Нощното е без МЖ – 10, 12

*ПРАВО НА УЧАСТИЕ
До участие ще бъдат допускани всички желаещи състезатели при представяне на
предсъстезателен
медицински
преглед.
Състезателите,
не
представили
горепосочения документ, 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
12-14
16-55 и OPEN
60+

За един старт

За два старта

За три старта

6 лв.
8 лв.
6 лв.

10 лв.
15 лв.
10 лв.

13 лв.
20 лв.
13 лв.

М/Ж 10 – без стартова такса.

Организаторът си запазва правото да обединява групи при по-малко заявки.
Краен срок за заявки – 24 септември 2019 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 дневни старта. За нощното ще има отделно класиране.
Класиралите се до трето място ще бъдат награден с медали и разнообразни предметни
награди, осигурени от нашите щедри спонсори.
За победителите в МЖ 21 има подсигурени парични награди от г-н Стефан Пейков.
За нощното състезание ще има отделно класиране и награждаване.
Ще има комплексно класиране (образува се от класирането от трите старта).
Победителите ще бъдат наградени с купи. Генералният спонсор на състезанията
„Хотел Елдоспорт – Доспат” осигурява ваучери за победителите в комплексното
класиране както следва: 500 лв. за І-во място, 300 лв. за ІІ-ро място и 200 лв. за
ІІІ-то място.

* ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Подробности по техническата част ще бъдат публикувани в Бюлетин 1.
*НАСТАНЯВАНЕ

Гр. Пловдив предлага разнообразни възможности за настаняване. Налична е
информация в интернет сайтовете. Ще бъде публикувана допълнителна информация.

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

http://hotel-eldosport.eu/ - ДОСПАТ
СПОНСОРИ:

АТРА
ПСИХОЛОГ
Фани Владимирова
0895 587300

СТЕФАН ПЕЙКОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ

