НАРЕДБА
за провеждане на
купа „РАЗЛОГ” 2019 година

Състезателни дни
- 14 септември 2019 (събота) – средна дистанция
15 септември 2019 (неделя)- спринт

Състезателен център- хотел Предел
Предварителна програма

14 септември 2019 (събота) – 13.00 до 15.00 проверка на документите 15.30 часа Старт средна
карта Предел-запад
15 септември 2019 (неделя) – 10.00 часа - Старт спринт, карта Разлог-център
12.00 часа - Награждаване на победителите от двата състезателни дни.

Организатор
Община Разлог
Българска Федерация Ориентиране
Клуб по спортно ориентиране “Пирин” Разлог

Вид, клас, възрастови групи
Дневни, клас “Б”, индивидуално – средна,класическа и спринт.
Ж -12,14,16,18,21,35,45,55,65
М -12,14,16,18,21,35,45,55,65,75

Право на участие
В състезанията имат право да вземат участие всички клубове от страната и чужбина.

Заявки и документи
При проверка на документите ще се изисква и предсъстезателен медицински
преглед.
Поименни заявки за участие в състезанието ще се правят чрез клубната регистрация
в сайта на БФО: http://bgof.org краен срок за заявки 10.09.2018г. или на е-майл:
bgof@abv.bg

Стартова такса
М/Ж 12;14;65;75 -8 лв. за двата старта или /4 лв.на старт/
М/Ж 16;18;21;35;45;55 – 14 лв. за двата старта или /7лв.на старт/
Състезанията ще се организират с използването на електронната система “Спорт
ИДЕНТ”. Моля, посочете номерата на собствените чипове в заявката. Наем на чип –
1 лев на старт. Загубен чип – 50/85 лева.

Материални условия
Всички разходи са за сметка на участващите клубове.

Класиране и награди
Класирането за всеки старт е поотделно. Класираните на първите три места във
всяка възрастова група ще бъдат наградени.
Отборно класиране по точки:
Класиране 1
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3
4
5
6
7
8
9
10
Точки
15
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5
4
3
2
1
За мъже и жени -21 години парична награда от двата старта

Настаняване
Хотелски комплекс Предел
Цена на човек - /нощувка, закуска,обяд и вечеря/ - 35 лв. на ден .
Телефон за резервация : +359 878 434 930

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШЕН СТАРТ

