ПОКАНА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
КУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ” 2018
І. Организатор
Състезанието ще бъде организирано от:
Община Минерални бани – Област Хасково
Главен ръководител: г-н Мюмюн Искендер, кмет на община Минерални бани
Главен съдия – Деян Николов
Технически ръководител – първи ден – Николай Стилев
Контролен съдия – първи ден –Тодор Педев
Технически ръководител – втори ден – Георги Кирков
Контролен съдия – втори ден – Тодор Педев
ІІ. Време, място и програма
Купа «Минерални бани», ще се проведе на 20 и 21 октомври 2018 г. със
състезателен център – с. Минерални Бани, Област Хасково, при следната
предварителна ПРОГРАМА:
20.10.2018 г. – средна дистанция /с.Сираково/
21.10.2018 г. – средна дистанция /с.Горно Брястово/
ІІІ.Вид, клас и възрастови групи
Дневни, клас “Б” индивидуални за възрастовите групи
Мъже - 12; 14; 16; 18; 21; 35; 45; 55; 60+год.
Жени - 12; 14; 16; 18; 21; 35; 45; 55+ год.
Open дълъг/ Open къс
Ж/М 10 по маркировка

ІV.Право на участие.
Всички клубове от страната и чужбина с неограничен брой състезатели.
V.Заявки и документи.
Поименни заявки за участие в състезанието ще се правят чрез клубната
регистрация в сайта на БФО: http://orienteering.bg

Краен срок за заявки 15.10.2018 г.
При проверка на документите ще се изисква предсъстезателен медицински
преглед на състезателите. Състезатели без медицински преглед стартират на
своя отговорност или на отговорност на клуба, който представляват.
Състезанията ще се организират с използването системата „Спорт ИДЕНТ”
Наем на чип 1 лв. на старт. Номерата на личните чипове се посочват в заявката.
Загубен чип 31/49 лв.

VI.Материални условия и стартови такси:
Всички разходи са за сметка на участващите клубове.
Стартовите такси :
М12/Ж12 – 5 лв. на старт
Всички останали групи по 8 лв. на старт/Двата старта 15 лв./
М10/Ж10 без стартови такси
За незаявени състезатели и заявени след срока ще се събира двойна стартова
такса и стартиране по възможност на организаторите.
Стартова такса ще се събира при проверка на документите, съобразно
подадената заявка.
VIІ.Класиране и награди .
Класирането е общо от двата дни.
Класиралите се до трето място общо от двата дни , ще бъдат наградени .
Всички състезатели при М10/Ж10 ще бъдат наградени с предметни
награди.

Всички класирали се състезатели /без ж/м-10/ носят точки за
комплексното класиране за купа Минерални бани.
VIІI.Технически данни

Подробности по техническите данни, както и друга
информация за проявата ще бъдат предоставени в Бюлетин 1
За допълнителна информация: Николай Стилев 0896 845 644

IХ.Настаняване
За нощувка има следните възможности
В сайта на Община мин. бани, раздел хотели /mineralnibani.bg
Хотел « България» с. Минерални бани www.hotel-bulgaria.com
Тел.03722/24 04;2405 моб.0888390049
Спа хотел „Замъка” с.Минерали бани www.zamakat.eu
Тел.038 53 90 50 моб.0888 49 91 04
Хотел „Изворите” с.Минерални бани www.izvorite.kamik.org
Тел.0888 771522/0898547004/0878688082/
Рецепция-0885551462
Хотел „Айлин” с.Минерални бани www.hotelalyin.com
Хотел „Яман” с.Минерални бани тел.0886/704313
Хотел „Виама” с.Минерални бани 0895614061
Стаи за гости „При Колчо” 0887670203
Хотел „Кметска къща” 0885391091
Стаи за гости „Калин” 0888711887

