МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ОБЩИНА ПЕРНИК
СКО „КРАКРА ПЕРНИШКИ” – ПЕРНИК

НАРЕДБА - ПОКАНА
за провеждане на състезания по ориентиране за деца за купа
„Перник“
ВРЕМЕ И МЯСТО:
Състезанията ще се проведат на 6 и 7 септември 2019 г. в град
Перник
ПРОГРАМА:
Купа „Перник”:
6 и 7 септември. Място за провеждане на състезанията – Перник –
централен градски парк, и Парк „Войниковец“
До 15:30 ч. на 6 септември – пристигане, проверка на документите.
16 ч. на 6 септември – старт на първите номера. Спринтова дистанция.
17:30 ч. – награждаване на победителите в спринтовата дистанция.
11:30 ч. на 7 септември – старт на първите номера. Средна дистанция.
12:00 ч. на 7 септември – награждаване на победителите в средната
дистанция.
ВИД, КЛАС И ГРУПИ:
Купа „Перник” – дневно, индивидуално, клас Б
ЖЕНИ – 10,12, 14, 16 години
МЪЖЕ – 10, 12, 14, 16години
Състезанията ще се провеждат с електронна система „Спорт
Идент”.Номерата на собствените чипове се посочват в заявката. Наeм
на чип -1лв. Загубен чип се заплаща 31,44,49 или 85 лв.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

Всички клубове с неограничен брой състезатели.
ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ:
Писмени заявки до 00.00 ч. на 3 септември, на сайта на БФО
http//www.bgof.org
ДОКУМЕНТИ ЗА СЕКРЕТАРИАТА:
1.Списък - заявка на състезателите.
2.Медицински преглед.
Състезатели без медицински преглед участвуват на собствена
отговорност или отговорност на клуба, който ги изпраща.
СТАРТОВИ ТАКСИ:
Купа „Перник” – без стартова такса. Състезанието се провежда по
проект на СКО „Кракра Пернишки”, финансиран по програма „Децата и
спортния клуб” за 2019 г. на Министерството на младежта и спорта.
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:
Първите трима във всяка възрастова група ще бъдат наградени с
грамоти и медали. Грамоти ще се дават и за класираните до 6-то
място. За отборното класиране на клубовете ще се връчат купи до 3-то
място. Класирането – индивидуално и отборно – ще се извърши
поотделно за всеки от дните – спринт и средна дистанция.
Очаквайте:
-

Точните координати на състезателния център
Точните координати на арените
Подробна програма на събитието
Подробна техническа информация

За повече информация:
Тончо Тонев, 0877 746 556
Ненчо Миленов,тел.076-60-72-71, 0884-078-471
електронна поща: co_krakra@abv.bg

