Община Твърдица
Кметство Шивачево
Фирма „Аглика”
Фирма ”Стандарт Паркет 97”ООД
Българска федерация по ориентиране
Ски клуб „Чумерна” Твърдица

Наредба
за провеждане на състезание по Ориентиране за
купа „Димитър Азманов ” и купа „Аглика” – 2018

I. Организатори
Състезанията се организират от община Твърдица под патронажа на г-н
Атанас Атанасов – кмет на община Твърдица, г-н Петко Петков – управител
на фирма „Аглика”,г-н Орхан Чеби – управител на фирма ”Стандарт Паркет
97”ООД и Ски клуб „Чумерна” Твърдица.
ІI. Време, място и програма
Състезанията за купа „Димитър Азманов” и купа „Аглика”– 2018 ще се
проведат на 12 и 13 май 2018 г. със състезателен център Общински туристически
информационен център гр.Твърдица при следната предварителна ПРОГРАМА:
12.05.2018г. (събота) – Средна дистанция
➢ 12.00 ч. – Проверка на документи в района на финалa гр.Шивачево
/кметство Шивачево/ 12 км. източно от гр.Твърдица;
➢ 14.00 ч. - Старт средна дистанция за Купа „Димитър Азманов”;
➢ 16:30 ч. - Награждаване на победителите.
13.05. 2018 г./неделя/ - Средна дистанция
➢ 09.30 ч. – Проверка на документи в района на финалa /стадиона/ с. Боров
дол, 25 км източно от Твърдица
➢ 10:30 ч. - Старт средна дистанция по ориентиране за Купа „Аглика” 2018.
➢ 13:30 ч. - Награждаване на победителите.
III. Вид,клас и възрастови групи
Състезанията са индивидуални , клас Б за възрастови групи:
М -10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
Ж -10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, Open
Деца до 10 години ще бягат по маркировка с контролни точки.

Кратка техническа информация
Купа „Димитър Азманов “ , средна дистанция:
Карта Шивачево с мащаб 1:7500, хоризонтали през 5 м, реамбулирана април
2017 год. , обновена април 2018г. от Владимир Атанасов. Районът е средно до
силно пресечен, богат на канавки и деренца, на места с камъни и скали.
Купа „Аглика“, средна дистанция, НОВ РАЙОН
Карта Боров дол с мащаб 1:7500/ 1:10000, хоризонтали през 5 м, реамбулирана
април 2018 год. от Владимир Атанасов. Районът е средно пресечен с ясно
изразени теренни форми. Преобладава широколистна (дъбова) гора с добра
проходимост.
Подробности и цялостна информация ще бъде предоставена в Бюлетин 1,
който ще бъде публикуван до 07.05. 2018 г. в сайта на БФО.
IV. Заявки и документи

Всички състезатели и клубове, които ще участват за купа „Димитър Азманов
2018“ и купа „Аглика 2018” трябва да направят онлайн заявки чрез сайта на
БФО- www.orienteering.bg , до 07.05.2018 г., 23:59
Изисква се задължителен предсъстезателен медицински преглед , или всеки
състезател стартира на своя отговорност.
Времеизмерването е със системата Спорт Идент.
Такса за наем на чип - 1 лв. на ден . За загубен чип се заплаща 31/49 лв.
V. Стартова такса (в лева), плаща се при регистрацията:
o М / Ж 10, 65, 70
- не заплащат стартова такса;
o М / Ж 12, 14 , 16
- по 5 лв. на старт, за два старта 8 лв.
o М / Ж 21
- по 12 лв. на старт, за два старта 20 лв.
o За всички останали - по 8 лв. на старт, за два старта 14 лв.
VI. Класиране и награди
Наградите за всеки старт са индивидуални. Всеки класирал се от първо до
трето място ще бъде награден с медал. За М/Ж21 ще бъдат осигурени парични
награди – 1-во място 150лв., 2-ро място 100лв., 3-то място 50 лв.
Отборният победител носител на купа „Димитър Азманов 2018“ и купа
„Аглика 2018” ще се излъчи на базата на индивидуалното класиране / без М/Ж10
и Open/, Пропорционално на завършилите участници в съответната група
/например 1-во място при 20 участника – 20 точки, 2-ро място – 19 точки, 3-то
място – 18 точки и т.н./
В деня на старта заявки и промени се извършват ПРИ ТЕХНИЧЕСКА
ВЪЗМОЖНОСТ.

VII. Материални условия:
Всички разходи са за сметка на участващите клубове и участващи индивидуално.
VIII. Места за настаняване:
Организаторите са уговорили почти на всички посочени места за
настаняване нощувка на човек за 15лв. Окончателно уточняване да се
направи след запитване:
1. к-с „Аглика палас” – тел. 0893566353
http://www.aglikapalace.com/
2. к-с «Белият дом» - 0457 65630, 0877 317 109
http://jrebchevo-beliatdom.com
3. Ивановата къща – 23 места, тел.0879441243,
http://www.ivanovatakashta.com/
4. к-с „Панорама” – 2х8 места, тел. 0885777070,
http://panorama-tvarditsa.com/
5. къща за гости „Росана” - 10 места, тел.0879528803,
http://www.rosana-house.com/
6. к-с „Чилиците” – 15 места, тел. 0878333166,
http://www.bgvakancia.com/offer/5177/
7. къща за гости „КВЕЛ” – 12 места, тел. 0878898765,
http://www.kvel-house.com/
За контакти и справки:
Славчо Иванов 0898200138

Добре дошли на празника на Планината и Ориентирането!
Желаем Ви успех!
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
ФИРМА „АГЛИКА”
СКИ КЛУБ „ЧУМЕРНА“-ТВЪРДИЦА
КМЕТСТВО ГР. ШИВАЧЕВО
КМЕТСТВО С. БОРОВ ДОЛ

