БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „БАЧО КИРО”
=========================================================================

за провеждане на Купа „Дряново” 2019 година

І.

Време и място

Състезанието ще се проведе на 13 и 14 април 2019 г. със състезателен център
Туристическо дружество „Бачо Киро”, град Дряново при следната предварителна
програма:
13 април (събота) - първи ден на купа „Дряново” 2019
14:00 - Старт средна дистанция, карта Манастирска кория.
14 април (неделя) - втори ден на купа „ Дряново” 2019
10:30 - Старт средна дистанция, карта Кацата.
13:00 - Награждаване на победителите, връчване на купата и закриване на състезанието.
ІІ.
Организатори
Община Дряново, Българска Федерация по ориентиране, CKO „Бачо Киро - 94” и
Туристическо Дружество „Бачо Киро”, град Дряново.

Съдийски състав:
Главен ръководител

инж. Мирослав Семов

Главен съдия

инж. Благовест Михайлов

Главен секретар

Милко Илиев

Технически ръководител

инж. Добри Добрев

Съдия на старт

Минчо Минев

Съдия финал

инж. Веселин Попов

Контролен съдия

Мариян Ноев

Оператор SportIdent

инж. Лидия Николова

ІІІ.
Вид, клас и възрастови групи
Дневно, средна дистанция, клас „В”
Възрастови групи:
Мъже: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+
Жени: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+, Open
ІV.
Право на участие
Всички състезатели на клубове, членове на БФО за 2019г., както и отбори на
извънучилищни звена – УСШ, ОДК, Младежки домове, Ученически спортни клубове и
други формирования.
V.
Заявки
Поименни заявки за участие ще се приемат до 08.04.2019 г. включително на адрес
orienteering.bg посредством клубната регистрация. За подадени след 08 април и на място
ще има възможност за участие само в отворения маршрут. При проверка на документите
ще се изисква предсъстезателен медицински преглед и застраховка. Състезатели
без такива документи ще участват на собствена отговорност.
В деня на старта заявки (САМО в група Opеn) и промени се извършват ПРИ
ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ. За да не остане дете без подарък, молим да
подадете в срок заявките на състезателите от групи М/Ж10.

VІ.
Технически данни
Ще бъдат описани в Бюлетин 1. За двете състезания ще се използва системата SportIdent
в безконтактен режим. Наем на чип - 1 лев на старт за контактен чип и 2 лева на старт за
безконтактен. Номерата на личните чипове да се посочват в заявката. Загубен чип се
заплаща според стойността му.

VІІ.
Класиране и награди
Класиралите се до трето място ще бъдат наградени. Класирането е общо от двата дни.
Всички завършили състезатели носят точки за комплексното класиране за купа “Дряново”
(реципрочно на мястото в съответната група). СКО „Бачо Киро 94“ не участва в
комплексното класиране.
VІІІ.
Материални условия и стартови такси
Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Стартовата такса ще се събира при
проверка на документите, съобразно подадената заявка, или може да бъде заплатена
предварително по банков път, ако искате фактура.
Стартови такси:
- М/Ж10
- без стартова такса;
- М/Ж 12,14 ,65+ и 70+ - 6.00 лв. (3.00 лв. на старт);
- М/Ж 16,18
- 10.00 лв. (5.00 лв. на старт);
- всички останали
- 14.00 лв. (7.00 лв. на старт).
Отстъпка:
Стартови такси за двата дни+спане+вечеря+закуска в хижа „Бачо Киро” – 25 лв. на
човек. Отстъпката важи за отбори, които са заплатили комплексната услуга до
04.04.2019 г. на следната банкова сметка:
"Турист" ЕООД - Дряново
Банка ДСК, клон Дряново
Сметка: BG68STSA93000003636948
BIC: STSABGSF
и са изпратили списък на състезателите, които ще ползват услугата на
е-mail: dobatadobrev@abv.bg
Телефон за заявка: 0887 099 161; 0896 688 580; 0676 72 332 – Мария Кънева.
За допълнителна информация: 0887 951 677 – Цветанка Добрева.
Желаещите да получат фактура за стартови такси трябва да ги преведат на
следната банкова сметка (сметката е само за стартови такси):
СКО „Бачо Киро - 94”
град Дряново
Банка ДСК клон Дряново
IBAN BG14STSA93000003636853
BIC STSABGSF
Изпращайте и данни за фактурата!

IX.

Настаняване



Хижа „Бачо Киро” край Дряновския манастир с възможност и за хранене при
договорка - тел. 0676 72 332.
Къмпинг „Стринава” с възможност за хранене на х.Б Киро при договорка - тел.
0676 72 332.





„Парк Хотел Дряново” - тел. 0676 72 245, GSM: 0885 67 07 07.
Хотел “Каза Волей” - тел. 0676 73 447, GSM 0886 110 724.
Хотел „Дряново” (Дряновски манастир) - тел. 0676 74 049, GSM 0888 599 106,
0888 300 402.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА НАШЕТО
СЪСТЕЗАНИЕ!

