БЮЛЕТИН
Купа ДИАНА
в памет на Дилян Ибришимов и Тодор Ганчев

гр.Ямбол
07.11.2021г.

ВРЕМЕ, МЯСТО и ПРОГРАМА:

Стартовете ще се проведат на 07.11.2021г. в централната част на гр.Ямбол. Състезателният
център е в залата на Община Ямбол GPS 42.48440, 26.50862
9:00 – Секретариатът започва работа;

10:00-11:30 –Отворен старт за Спринт1;


12:15-13:30 -Отворен старт за Спринт2;

14:30 – Награждаване и закриване на състезанието.

ОРГАНИЗАТОРИ
 Община Ямбол
 КСО Диана Ямбол
 С любезното съдействие на БФО, Вариант5 Търговище и Сини камъни Сливен.

СПОНСОРИ:
 Община Ямбол
 Регионален исторически музей Ямбол
 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и


непълнолетни
RiceUp!

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:
 Мъже -10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65
 Жени – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55
 Отворен маршрут,
 Отворен „Опознай Ямбол“ - пешеходен маршрут с КТ, поставени на
забележителности в ЦГЧ. Предназначен за граждани и гости на Ямбол.

ЗАЯВКИ:

Заявки се приемат на сайта на БФО. Краен срок 23:00ч. на 5.11.2021г. Завяване на
състезатели ще е възможно и в деня на стартовете, при възможност на организатора!

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ:

Всички разходи са за сметка на участниците. Участието на състезателите е на
лична отговорност или на отговорността на техните клубове.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:

Първите трима от всяка възрастова група ще бъдат наградени. Отборното
класиране ще е на база брой участници! За групите М/Ж 10 класиране няма да има, но
всички участници ще получат награда. Отворен „Опознай Ямбол“ е без класиране.

ЕЛЕКТРОННА СИСЕМА:

SportIdent с оператор Марин Нейков. Наем на чип -1лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Карта и описания:



Организация СТАРТ:



Организация ФИНАЛ:

Карта в мащаб 1:4000 с размери на картния лист 25х17.5см., разпечатана на
специална хартия(експериментално!). Обхваща Централната част на града. Изработена от Петър
Доганов през септември 2021г. Предимно пешеходни зони и улици със слаб трафик на
автомобили. Бъдете внимателни при пресичането им! Описания има на лицевата срана на
картите, както и в съответните коридори.
Състезателен център - Старт 1 = 200м.
Състезателен център - Старт 2 =100м.
Старт със СТАРТОВА СТАНЦИЯ с интервал 1минута. Състезателите се нареждат в
коридор, обозначен с името на маршрута им(примерно „А-М12/Ж14“). Картите се вземат след
стартовата станция. За избягване натрупване на желаещи за стартиране в края, на всеки отбор ще
бъдат раздадени талони с различен цвят и отбелязана на тях стартова група
1-ва(10:00-10:30часа) син цвят;
2-ра(10:31-11:00часа) зелен цвят;
3-та (11:01-11:30часа) червен цвят;

се събират.



Финишира се по маркиран коридор от последна КТ до финала. Карите няма да

Маршрути:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 Паркирането ще е възможно навсякъде в ЦГЧ на обособените за това места.




Синята зона е безплатна в неделя.
Препоръчително е бягането с маратонки.
Молим състезателите и ръководителите на отбори да спазват всички
разпоредби, свързани с епидемиологичната обстановка в страната. Влизането в
състезателния център ще става ЗАДЪЛЖИЕЛНО С МАСКА!
Къпането в шадравана пред Общината е забранено ;)

СХЕМА

Организаторите си запазват правото за промени по програмата и
дължините на маршрутите!

