Община Казанлък
Кметство Село Енина
Българска федерация по ориентиране
Туристическо дружество „Орлово гнездо“
Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“

НАРЕДБА
за провеждане на

Състезания по ориентиране „Бодлите на розите ‘2018”:
XIX Състезание по ориентиране-спринт за купа „Енина“
XIX Състезание по ориентиране-средна дистанция за купа „Бузлуджа“
XIX Състезание по ориентиране-дълга дистанция за купа „Бодлите на розите‘2018“
Трибоят се провежда в памет на героите от четата на Хаджи Димитър и Стефан
Караджа, преминали в безсмъртието при последното сражение под връх Бузлуджа на
18 юли 1868 г. и по случай Световния ден на ориентирането/23.5.2018 г./
I. Организатори
Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“-Казанлък със съдействието на Община
Казанлък , Кметство Енина и Туристическо..дружество “Орлово гнездо“
ІI. Време, място и програма
Състезанията ще се проведат на 18 май 2018 г. със състезателен център- двора на
ОУ „Христо Ботев“, с. Енина.
- 10:10 -10:15 ч. Указания и тържествено откриване
- 10:20 ч. Старт на Състезанията по ориентиране за учениците, които са първа смяна
- 14:00 ч. Старт на Състезанията по ориентиране за учениците, които са втора смяна
III. Вид,клас и възрастови групи
Състезаниeто за Купа „Eнина“ е спринт /къса дистанция/, за Купа „Бузлуджа“ е
Средна дистанция,, а за Купа „Бодлите на розите 2018‘‘ е дълга дистанция/събират се
времената от спринта и средната дистанция/, клас Б за възрастови групи:
Мъже 10 и Жени 10- 1, 2 и 3 клас
Мъже 12 и Жени 12- 3 и 4 клас
Мъже 14 и Жени 14- 5 и 6 клас
Мъже 16 и Жени 16- 7 и 8 клас
IV. Кратка техническа информация
Карта „Енински Апостол“ с мащаб 1:5000/1 см от картата = 5 метра от местността/,
хоризонтали през 5 м, обновена през април 2017г. с легенда за условните знаци на
нея. Районът е хълмисто-равнинен, в по-голямата част ще се преминава по улиците
на селото. Целият маршрут е маркиран с червено-бели пластмасови ленти.
Контролни знаци тиш „Фенер“ и перфоратори.
V. Всеки състезател участвува на собствена отговорност!
VI. Mатериални условия
Разноските са за сметка на СК „Орлово гнездо 1957“- Казанлък и любезното
съдействие на Община Казанлък и Кметство Енина.
VII. Награди
Всички участници ще получат
Диплом от Световната федерация по Ориентиране.
За допълнителна информация и записване:
Христо Ангелов -GSM 08999 88 200

Добре дошли на празника на Ориентирането! Желаем Ви успех!
Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“ – Казанлък

