НАРЕДБА
за провеждане на състезание по ориентиране

УЛПИЯ СЕРДИКА - 2017

I.ВРЕМЕ, МЯСТО, ПРОГРАМА
-ти

Състезанието ще се проведе на 10
следната предварителна програма:

септември 2017г. със състезателен център - вилна зона „Ярема“ при

Неделя - 10.09.2017 г. – 11.00 – старт –Класическа дистанция – Карта Бяла вода
Секретариатът ще работи в района на финала - GPS-координати: 42.500789°N 23.325290°E

II.ОРГАНИЗАТОРИ
КО Сердика
Главен съдия и съдия маршрути – Стоян Господинов
Технически ръководител и съдя Старт – Георги Хаджимитев
Оператор Sport Ident – Константин Койнов
Съдии старт маршрути – Борис Йосифов и Андрей Абаджиев
III.ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Състезанието е дневно, клас „Б“ – класическа дистанции за възрастови групи:
MW12, MW14, MW16, MW18, MW21, MW35, MW45, M55; М60; М65; Open S, Open L
IV.ПРАВО НА УЧАСТИЕ
До участие ще бъдат допускани всички желаещи състезатели, при задължително представяне на
предсъстезателен медицински преглед.
V.ЗАЯВКИ, СТАРТОВИ ТАКСИ
Заявки се приемат чрез системата за заявки на БФО (www.orienteering.bg).

Срок за подаване на заявки Определя се само един срок за заявки 5.09.2017г. 23:59 часа. редовните заявки
се съставя Стартов списък. Стартовият списък ще бъде публикуван на 08.09.2017 година.

Стартови такси:
Група

Такса

М/Ж - 12; М/Ж - 14
М/Ж – 16; М/Ж – 18;
М60; М65; Отворен
лесен
Всички останали

5лв.

7лв.
8лв.

Начин на плащане – в брой в секретариата на финала. Отборите заплащат стартовите такси наведнъж и
съобразно публикувания на Стартов списък.

VI.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класиралите се на първо място във всяка възрастова група ще бъдат наградени със спортни аксесоари от
Bryzos.
VII.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Терен: Районът е разположен между 1100 метра и 1450 метра над морското равнище, като граничи с в.з.
Ярема, а от източната му част границата е главен път София – Мотел Брезите – Самоков. Отличителна
характеристика е микрорелефът с много теренни форми - дерета, оврази, връхчета и ями. Има участъци с
камъни и скали. Гората е предимно от бял бор, като в преобладаващата си част е с много добра проходимост
и видимост. Пътната мрежа е много добре развита. Някои от деретата са пълни с вода (без затруднение при
пресичането им), а през района преминава плитководна река (10 см).
Карти:
Карта „Бяла вода“ е изработена през 2016г. от Георги Хаджимитев, мащаб 1:7500, хоризонтали през 5м.
Система за отчитане на резултатите
Електронната система SportIdent ще бъде използвана за отчитане на резултатите.
Контакти:
website: www.planaopen.eu
e-mail: planaopen@planaopen.eu
Подробности по техническите данни и друга информация ще бъдат публикувани в Бюлетин 1
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