
Клуб по спортно ориентиране 
 „Сини камъни“ - Сливен 

Клуб по спортно ориентиране 
„Диана“ -Ямбол

 

НАРЕДБА 
за провеждане на купа Sliven 3-O days 

и 
купа“ДИАНА“ – в памет на Дилян Ибришимов 

 
 

  Главен съдия: Радостин Димитров    
  Секретариат: Красимира Дянкова, Мариана Жечева   
  Технически ръководители: Диан Бонев, Илиян Дянков, Димо Чолаков  
  Контролни съдии: Пепа Карагьозова, Христо Ибришимов  
  
  Старши старт: Радина Георгиева    
  Старши финал: Нено Дянков      
  Оператор SportIdent: Митко Стефанов   
 
 

1. Време и място: 
Стартовете ще се проведат в района на селата: Жеравна, Нейково и Катунище от 
17.08.2012 до 19.08.2012г. Ще бъде организиран палатков лагер с нахождение:  4км 
източно от Нейково посока Катунище GPS:  42481752N , 26252750 E 
 
 

2. Програма  
  Петък, 17.08.2012   
   17.30  спринтова дистанция, място -Жеравна 
   
  Събота 18.08.2012  
   10.00  средна дистанция, финалът ще бъде разположен в близост 
до палатковия лагер. Район – северно от шосето Нейково-Катунище; 
   17.00  Up&Down Hill. Южно от палатковия лагер. За малките по 
същото време ще бъдат организирани игри с карта и компас. 
   19.30  бирена купа. Палатков лагер 
   
  Неделя19.08.2012  
   10.00  дълга дистанция, Южно от палатковия лагер. 
 

3. Организатор 
Състезанието ще е организирано от клубовете: „Сини камъни“-Сливен и „Диана“-
Ямбол 
 

4. Вид, клас, възрастови групи: 
Дневни индивидуални стартове, клас „Б“, със следните възрастови групи: 
  Ж - 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35,  45, 50г. 
  М - 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60г. 
  М/Ж <10, М/Ж 12(сянка),  OPEN дълъг,  OPEN турист 
 
М/Ж12-сянка: след пробягване  на маршрута за М/Ж -12, с помощта на треньор или 
друг придружител да пробягат и този(сянката). Той ще е малко по-сложен(М/Ж-14). 



Заявките са нужни за да знаем броя на желаещите! Възможност за печат на карти ще 
има и на финала! 
 
Забележка: 
При по-малко от 3-ма участници във възрастова група, организаторите си запазват 
правото на обединяване на групите! 
Група М/Ж12-сянка ще има само за средната и дълга дистанции! 
Up&Down hill  е възможно да отпадне, с оглед на предстоящата дълга дистанция на 
следващия ден и очакваното горещо време в края на август!  
 

5. Право на участие 
Всички, които обичат спорта ориентиране и любителите на природата, които все 
още не са запознати с ориентирането! 
 

6. Заявки и документи 
Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 14.08.2012 на сайта на 
БФО или на http://www.orienteeringonline.net .За наем на чип ще се заплаща 1лв. За 
загубен нает чип ще се заплаща според тарифата на БФО. 
 

7. Стартови такси 
 Ще се събират по броя на заявените състезатели, при следните условия: 

 М/Ж <10,10, 12, 12(сянка), 14  - без стартова такса; 
 М/Ж -16     - спринт - 3лв., средна -4лв., дълга -4лв.; 
 всички останали групи  - спринт - 6лв., средна -7лв., дълга -7лв.; 

 За купа „Бирария“ и Up&Down таксите ще бъдат уточнени в Бюлетина и ще се 
събират на място! 
 

8. Технически данни 
Средно до силно пресечен терен. Подробности в Бюлетина. ВСИЧКИ СТАРТОВЕ СА 
НА НОВИ РАЙОНИ!!! 
 

9. Класиране и награди 
Класирането ще бъде отборно и индивидуално. Състезателите на първите три места 
ще бъдат наградени с медали. За купа Sliven 3-O days ще се вземат под внимание 
класиранията от двата старта: спринт, средна. За купа „Диана“ в памет на Дилян 
Ибришимов – дълга дистанция. В група М40 първо място няма да се присъжда! То ще 
е запазено за Дилян Ибришимов! В тази група попадналите в тройката ще бъдат 
наградени като 2-ри, 3-ти и 4-ти! 
     
  
 Допълнителна информация за дължините на маршрутите и особеностите на 
терена ще бъде изнесена в бюлетин No.1. 
 Организаторите си запазват правото на промени по програмата за 
провеждането на стартовете! 
 
 За допълнителна информация: 
  Радостин Димитров - 0887206104 
  Илиян Дянков  - 0896697615 
  Денница Каназирева - 0889301273 
  Пепа Карагьозова  - 0879649564 
  Димо Чолаков   - 0899188412 
 

http://www.orienteeringonline.net/

