ПОКАНА
За 9-то издание на Купа Трите Хълма и
традиционната спринтова дистанция
С Карта Из Търновград

Организатор
СКО ТРАПЕЗИЦА-1954
http://skotrapezitca1954.com/

Клубът по ориентиране Трапезица-1954 организира международното състезание за
купа „Трите хълма“ от 2012 г. насам. Нашата цел е да предоставим на участниците
добро преживяване, технични маршрути и качествени карти и терени за
ориентиране. И тази година състезанието ще бъде отворено за семейства, ученици,
студенти и работещи, които искат за първи път да пробват спорта, да изпитат ново
предизвикателство и да се забавляват, докато се движат сред природата.

Съдийски състав
Главен Съдия:

Апостол Атанасов

Технически ръководител:

Валентин Шишков

Главен секретар:

Марияна Атанасова

Ръководител старт:

Красимира Друмева

Ръководител финал:

Александър Атанасов

Оператор SportIdent:

Лидия Николова

Контролен съдия:

Елица Атанасова
Светослав Благоев

Съдия Деца 10:

Десислава Димитрова

Време и място
5-6 декември (събота и неделя) 2020
Състезателен център – „Момина крепост“ м-ст. Ксилифор

Предварителна програма
05 декември (събота)
До 12:30 ч.: пристигане, проверка на документите в района на финала
13:00ч.: старт на средна дистанция
16:00ч.: Награждаване на победителите в купа „Трите хълма“
06 декември (неделя)
9:30ч.: Старт Квалификация Knock-out спринт и купа „С Карта Из Търновград“
12:30ч.: Старт четвъртфинал knock-out спринт
14:15ч.: Старт полуфинал knock-out спринт
15:15ч.: Старт финал knock-out спринт
16:00ч.: Награждаване на победителите

Вид, клас и възрастови групи
Състезанията са дневни, за купа „Трите хълма“ и „С карта из Търновград“, клас Б за
възрастови групи:
Мъже 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
Жени 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
Open 1 (жълт) – къс и лесен за ориентиране
Open 2 (червен) – къс и труден за ориентиране
Няма ограничения за участващите отбори

Заявки и документи
Онлайн Българска федерация ориентиране (www.bgof.org)
Краен срок 30 ноември 2020
*Заявки, получени след срока ще бъдат таксувани с двойна стартова такса.
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател за състезателен ден.
За загубен чип ще се заплаща 41/85/120 лева.
Състезателите участват на собствена отговорност!
При проверката на документите ще се изисква предсъстезателен медицински преглед.

Класиране и награди
В средната дистанция победителите ще бъдат наградени с медали.
В спринтовата дистанция първите трима във всяка група, а в knock-out
спринтовата дистанция първите шест ще бъдат наградени с материални награди
осигурени от нашите спонсори

Стартови такси
Ще се събират по броя на заявените състезатели, както следва:
До 30 ноември 2020г.
М/Ж 12, 14, 65+ – 3лева на старт, 5 лева за всички
М/Ж 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, Open 1, Open 2 – 10лева на старт,
15лева за всички
М/Ж 10 – без стартова такса
Всички разходи са за сметка на участващите клубове.

Технически данни
Събота 05 декември 2020
Средна дистанция
Дервента – север
Мащаб 1:7500 Х-5м.
Релеф – от равнинен до силно пресечен – от малки
терени форми (дупки, окопи) до стръмни склонове и
дерета. В отделни части картата изобилства от камъни,
скални откоси и скални образувания. През картата
преминава дълъг и висок скален венец с височина до
40м.
Пътна мрежа – средно развита с пътища и пътеки от
всички категории
Растителност – варира от силно до слабо проходима.
Около 30% са открити площи. Гората е предимно
широколистна (дъб и габър). На места има иглолистни
насаждения обрасли с подраст.

Неделя 06 декември 2020
Спринтова дистанция и Knock-out спринт
Варуша – север
Мащаб 1:4000 Х-2,5м
Релеф – от средно до силно
пресечен с множество малки и
стръмни пътища и стъпала.
Пътна мрежа – добре развита с
пътища и стълбища от всички
категории, като основните
настилки са павета, каменни плочи
и асфалт.
Растителност – Преобладават
единични храсти и дървета, но на
места има обрасли пространства.

Формат – Състезанието ще е стандартен спринт за групите
М12, 14, 45, 50, 55, 60, 65+;
Ж12, 14, 45, 50, 55, 60, 65+, Open 1и Open 2.
Стартът за групи М16-40, както
и Ж16-40 ще играе ролята на
квалификация, като 36-те найбързи мъже и 36-те най-бързи
жени ще продължат към ¼
финалите по-късно през деня.
След краят на квалификацията,
състезателите ще бъдат
разпределени в серии по 6 човека,
като първите 3-ма от всяка серия
се класират за ½ финал, където
отново сериите ще са от 6 човека,
но само първите 2-ма от всяка
серия продължават към финала!
Квалификацията ще е по стартов
списък със стартов интервал 1мин.
Всяка серия след това ще е масов
старт, като всеки състезател сам
ще избира своята карта с
разделение на маршрута тип
„вилица“ от 3 възможности.

Препоръчва се използването на безконтактни чипове!
Повече подробности, както и допълнителна информация за състезанията ще бъде публикувана
заедно с Бюлетин 1!
За допълнителна информация и контакт, пишете ни на email: skotrapezitca1954@abv.bg

ДОБРЕ ДОШЛИ В СТАРОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД!

