
        

 

“Мини Марица-изток” – ЕАД 

Община Раднево 
КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „КОМПАС” РАДНЕВО 

 

 

 

НАРЕДБА 
 

За провеждането на 7-то състезание по спортно ориентиране за  

купа „Раднево” и 32-то за купа“Марица-изток” 

  

 
 І. ВРЕМЕ И МЯСТО: 

 Състезателен център – Сз.минерални бани 

Състезанията ще се проведат на 04.05 и 05. 05. 2019 г. в районите на 

7-ми километър и с.Ново село,общ.Стара Загора  при следната 

ПРОГРАМА: 

 

 

04.05.2019 г. (събота) –  

Район м. “7-ми километър”, общ. Стара Загора  

-  до 14.00 часа  пристигане на отборите  и проверка на документите на 

финала;  

- 14.30 часа – старт на средна дистанция за купа “Раднево” 

- 17.30 часа - награждаване 

 

05.05. 2019 г.(неделя)  
с.Ново село, общ. Стара Загора- /на 1,5 км. от Сз.минерални бани/ 

- от 09.30 започва работата на секретариата до кметството  

- 10.30 часа старт средна дистанция; 

- 13.30 часа – награждаване за купа “Марица-изток” и закриване на 

състезанието 

 

         ІІ. Право на участие: 

Без ограничения в следните възрастови групи: 

М/Ж –10,12,14,16,18,21 35,45,55 и М 60 и 70 години. 

 

 

 

 



         ІІІ. Заявки и документи:  

 

На сайта на БФО http://www.bgof.org чрез клубната регистрация до 01.05. 

2019 г. включително.; за допълнителна информация тел.0885935094-  

К. Михов. 
Участниците  трябва представят медицински преглед.Не представили такъв 

участват на собствена отговорност. 

  

 

ІV . Класиране и награди: 

Класиралите се на първите три места ще бъдат наградени с възпоменателни 

призове и купи. 

   

V. Материални условия: 

Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Стартовата такса – М 

и Ж-12 , 14 и М- 70 -3  лв.на старт , всички   останали  по  6 лв. на старт. М 

и Ж-10 участват без стартова такса.  

Стартовата такса ще се събира при проверка на документите, 

съобразно подадената заявка. За заявки, получени след срока ще се събира 

двойна стартова такса. 

 

VІ. Допълнителни: 

Състезанието ще ползва системата “Спорт Идент”. В заявките да се посочат 

номерата на личните чипове. Организаторите ще предоставят възможност 

за наем на чипове, като при наемане ще трябва да заплатят по 1 лев за старт. 

 

VII.Настаняване: 

 Информация за настаняване ще бъде дадена допълнително. 

 

  

 

   

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ВИ ПОЖЕЛАВАТ ПРИЯТНИ СТАРТОВЕ! 
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