КЛУБ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
4300 Карлово, ул. Водопад 33, Тел.: 0896/ 688 523
E-mail:karlovo_tur@abv.bg

ПОКАНА
за купа „Васил Левски 2021” на 8 май 2021 г.
Организатор : СКО „Васил Левски” – Карлово
ТД „Васил Левски” – Карлово
Българска федерация по ориентиране
Съдийски състав:
Главен ръководител – Ангел Рунташки – Председател на СКО „Васил Левски”
Главен съдия – Даниела Генчева
Технически ръководител - Васил Чардаклиев
Контролни съдии – Атанас Вълев и Радослав Вълев
Съдии на старта – Янко Захариев и Александър Враджев
Съдии финал – Мина Мишевска и Цветелина Пачова
Оператор SportIdent: Марин Нейков
Медицинско лице – д-р Весела Киркова
Време, място и програма: Купа „Васил Левски 2021” ще се проведе на 08 май 2021 г./
събота/ със състезателен център квартал Сушица, град Карлово при следната програма:
08 май 2021 г. /събота/ 11:00 ч – 12.30 часа – пристигане, проверка на документите в
състезателния център и техническа конференция в района на финала.
13:00 ч - старт на първите номера на средна дистанция.
Вид, клас и възрастови групи: Състезанието е дневно, клас Б за възрастови групи: М/Ж
10,12,14,16,18,21,35,45,55,65+ и OPEN.
Електронна система:
Състезанията ще се проведат с електронната система за отчитане на резултатите „
Спорт Идент”. Номерата на собствените чипове се посочват в заявката. Ако състезател
няма собствен чип, може да наеме на старта. Наемът на чип е 1 лв. за старт. Загубен чип
се заплаща 31 лв.

Право на участие: В състезанията имат право на участие всички клубове по спортно
ориентиране в страната.
Заявки и документи: Всички състезатели и клубове могат да направят онлайн заявки
чрез сайта на БФО - www.bgof.org, до 06 май 2021 г. до 24.00 часа. За повече
информация на тел: 0896688523 – Ангел Рунташки.
За заявки получени след крайния срок ще се заплаща двойна стартова такса в деня на
състезанието. При проверка на документите в секретариата, клубовете е желателно да
предоставят заастраховка „ Злополука”.
Състезателите, които не предоставят застраховка, участват в състезанието на собствена
отговорност.
Стартова такса :
М/Ж 10 – без стартова такса, М/Ж 12, 14 - 2,00 лв., М/Ж 16,18,21,35,45,55,65 и OPEN 4 лева.
Класиране и награди:
Класираните на първите три места във всяка възрастова група ще бъдат наградени с
медали. Комплексното класиране ще се извърши по следната точкова система:
Победителят в групата получава толкова точки колкото участника има, вторият с една
точка по-малко и т.н., като последния взима една точка. Пример: М 12 - 10 състезатели
/ 1-во място 10 т. , 2-ро място 9 т. .......10-то място 1 точка /М 18 -3 състезатели / 1-во
място 3 т. ....3-то място 1 точка /. Първите три отбора ще бъдат наградени с купи.
Материални условия: Всички разходи са за сметка на участниците.
Технически данни: Състезанията ще се проведат на територията на град Карлово в
квартал Сушица.
Състезанието по спортно ориентиране за купа „Васил Левски” ще се проведе при
спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на
Covid 19 в страната.
Подробности и цялостна информация ще бъде предоставена в Бюлетин 1.
Очакваме ви – времето и мястото на провеждане на състезанието по спортното
ориентирани са ясни. Пожелаваме ви успешен старт!

