НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КОЛО
ОРИЕНТРАНЕ за деца, юноши и девойки – младша и старша, мъже и жени
и ветерани – в дисциплините спринт, дълга дистанция и щафети.

 Организатор
КО „Вариант 5“ – Търговище
Българска Федерация Ориентиране
Община Стара Загора
Кметство с.Старозагорски минерални бани

 Време и място
 20, 21, 22 Юли 2018г. (петък, събота и неделя)
 Състезателен център спринт - Старозагорски мин. Бани
 Състезателен център хотел Родопи - Старозагорски мин. бани

 Предварителна програма
20.Юли (Петък)

 13:30 ч. - Пристигане и проверка на документите в село Остра могила
 15:30 ч. - Техническа конференция(на финала)
 16:00 ч. - Старт спринт

21.Юли (Събота)
 10:00 ч. - Старт – ДП Дълга дистанция (Старозагорски мин. бани)
 13:30 ч. - Награждаване на победителите дълга дистанция в района на финала от
двата дена

22.Юли (Неделя)
 10:00 ч. - Старт – ДП Щафети (село Ягода)
 14:00 ч. - Награждаване на победителите и закриване на държавното първенство

 Възрастови групи
Право на участие имат всички състезатели картотекирани към БФО за 2018 година.
 Мъже: 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35,40, 45,50, 55, 60, 65, 70
 Жени: 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35,40, 45,50, 55, 60, 65

 Заявки и Документи
 Онлайн Българска федерация ориентиране
 Краен срок 13 юли 2018 Срок за поименни заявки за щафетите 21 юли 2018 –на
сайта на БФО.
 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.

 Съдийски състав
Главен ръководител Проф. Атанас Георгиев
Техн. Ръководител Веселин Илев
Секретар Константин Койнов
Контролен съдия Диан Бонев
 Лекар Калоян Чърнаев





 Технически данни
 Техническите данни ще бъдат изнесени в Бюлетин 1
Затворени райони: селата Остра могила ,Старозагорски бани и Ягода

 Класиране и награди
 Класирането е индивидуално за спринт и дълга дистанция и щафетно.
Класираните до трето място от всяка група ще бъдат наградени с медали.

 Стартови такси
 Всички разходи са за сметка на участвуващите клубове.
 Стартови такси: 10 лева на старт и състезателен пост
 М/Ж 12,14,16,18 и 70 заплащат по 5 (пет) лева на старт и състезателен пост

 Настаняване
 Можете да намерите места за настаняване в Старозагорски мин. Бани и
на палатки .
 Настаняването ще бъде публикувано по късно.

ДОБРЕ ДОШЛИ!

