НАРЕДБА
За провеждането на
56-та Купа „Варненско лято“ 2018г.
14-15 юли
*ОРГАНИЗАТОР
Спортен клуб по ориентиране „Бегун” Варна, Община Варна, Кметство Старо
Оряхово

*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА
Състезанията ще се проведат при следната предварителна ПРОГРАМА:
14 юли 2018/Събота/ - Първи ден - Средна Дистанция, място на Финала –
стадиона на с.Старо Оряхово, намиращ се на главния път към с.Шкорпиловци
• 13.30 до 15.00 часа - проверка на документи на Финала
• 16:00 часа – Старт на първите номера
15 юли 2018/Недела/ - Втори ден - Средна Дистанция, място на Финала –
стадиона на с.Старо Оряхово, намиращ се на главния път към с.Шкорпиловци
•
•

10:00 часа – Старт на първите номера
13:00 часа – Награждаване в района на Финала

*ВИД,КЛАС,ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Дневни клас „Б“ за за възрастови групи
М 10,12,14,16,18,21,35,45,55,65,75г.
Ж 10,12,14,16,18,21,35,45,55,65г., Оpen
Деца до 10 години ще бягат по маркировка с контролни точки.

*ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Право на участие имат неограничен брой състезатели представители на
клубове от страната, УСШ и др.
Изисква се предсъстезателен медицински преглед на състезателите за допускане до
участие в първенството. Състезатели непредставили документ стартират на своя
отговорност.

*ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ
Поименни заявки за участие в състезанието ще се правят чрез регистрацията
на съответния клуб в сайта на БФО или на е-мейл scobegun@abv.bg .
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М/Ж 12, 14, 65+ - 5 лв. на старт
За останалите групи – 8 лв. на старт.
М/Ж 10 – без такса
Организаторът си запазва правото да обединява групи при малко заявки.
Краен срок за заявки до Понеделник 09.07.2018 23:59:59
Заявяването на състезатели след срока става на място, срещу двойна стартова такса и
при възможност на организаторите.
Състезанието ще се обслужва със система за времеизмерване Спортидент.
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател на ден. За загубен чип
ще се заплаща неговата левова равностойност.

*КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането е след събиране на времената от двата дни. Състезателите класирали
се на първите три места в отделните групи ще бъдат наградени.
Отборният победител, носител на Купа „Варненско лято” 2018 ще се излъчи на база
индивидуалното класиране (без М/Ж10 и Оpen) пропориционално на завършилите участници
в съответната група (например: I- място при 20 участници- 20т, II-ро място -19 точки, IIIмясто -18т.)

* КРАТКИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Карти изработени през м. Юни 2018г. от Владимир Атанасов в Мащаб 1:7500/10000/5м,
ISOM 2017 (70% неизползван район от последните 25г.). Подробности по техническата
част ще бъдат публикувани в Бюлетин 1.

*НАСТАНЯВАНЕ - Х-л Черноморец, с.Шкорпиловци. Хотела се намира в центъра на
с.Шкорпиловци, тел.:0899803453- Енчо

СХЕМА
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