НАРЕДБА
за провеждане на състезания по спортно ориентиране за
Купа „ САКАР „ – 2018г.

Организатори :
Организатори на състезанието са организационен комитет „ ЛАПАЧИТЕ „

Програма :
Състезанието ще се проведе в района на с. Черепово,
община Харманли

10.03.2018г. Средна дистанция \удължена\ - СТАРТ 1
11.03.2018г. Средна дистанция \удължена\ - СТАРТ 2
Вид, клас и възрастови групи:
Състезанията са дневни, клас „Б“, индивидуални, две класически дистанции.
Право на учстие имат всички клубове, членове на БФО, отбори на извънучилищни
звена (УСШ, ОДК и други) и индивидуални състезатели с неограничен брой
състезатели.
Възрастови групи:
Мъже: 10, 12, 14, 16, 18, 21Е, 21А, 35,40, 45, 50,55,M60, М65+
Жени: 10, 12, 14, 16, 18, 21Е, 21А, 35,40, 45,50, 55,65+
Отворен

Заявки и документи:
Поименни заявки за участие ще се приемат до 4.03.2018 г. на сайта на
Българската Федерация по ориентиране http://orienteering.bg/event_list.php.
Състезатели без медицински преглед стартират на своя отговорност или на
отговорност на клуба, който представляват.
Състезатели, които нямат предварителна заявка, ще стартират при възможност на
организаторите да им осигурят карта!!!

Карта:
Изработена 2017г. от Г. Хаджимитев
Главен съдия : Милен Драгоев
Технически ръководител: Г.Хаджимитев
Съдия старт : Димитър Димитров
Съдия финал: Иван Генов

Технически данни:
Техническите данни ще бъдат изнесени в Бюлетин 1, който ще бъде публикуван преди
крайния срок за подаване на заявки. Клубовете НЯМА да получат
разпечатан бюлетин при регистрацията!
Състезанията ще се организират с използването на системата „Спорт ИДЕНТ”.
Номерата на личните чипове посочвайте в заявката! Наем на чип - 1 лв. на старт.
Загубен чип се заплаща според модела.

Класиране и награди:
Класирането е общо от двата дена . Класиралите се до трето място във всяка възрастова
група ще бъдат наградени.

Материални условия и стартови такси:
Всички разходи са за сметка на участващите организации и клубове.
Стартови такси:
М/Ж-10,12, 65

– без стартова такса

М/Ж – 14-18

– 10лв. общо за двата старта

М/ Ж – 21-60

– 15лв. общо за двата старта

Допълнителна информация:
Допълнителна специфична информация, ако има такава, ще бъде дадена в
бюлетина.
За въпроси можете да звъните денонощно на:
Милен Драгоев - GSM: 0897877222
Желаещите да спонсорират проявата да се свържат с
Красимир Колев - GSM: 0897829346 - без комисионна до 1.03.2018г.

БЪДЕТЕ УПОРИТИ !

СПОНСОРИ:

Забележителности в района :

Долменът в местността Нъчеви чаири
край Хлябово

Очакваме ви .

