 СКО„КАРЛЪК – Смолян“, Община Смолян и Сдружение
„Родопски хайдути“

 13 август 2022 г.
 Смолян, състезателен район – мемориал Полковник
Серафимов на 10 км от Смолян

 Секретариатът ще работи от 12.30 ч. в района на финала
 14.00 ч. старт /средна дистанция/
 16.30 ч. награждаване на победителите и закриване на
състезанието
 /допълнителна информация в Бюлетин 1/

 Георги Хаджимитев, Емилия Иванова, Маринела Орлова, Игнат
Орлов, Борислав Душков, Александър Душков и съмишленици

Състезанието се провежда със системата „Спорт Идент“. Състезателите се
явяват на старта за проверка 3 минути преди времето за старт. При влизане
в стартовия коридор всеки състезател ИЗЧИСТВА своята SI карта в
поставените за целта SI станции. След това я ПРОВЕРЯВА в следващата SI
станция. Разстоянието от старта до точка "К" задължително се пробягва по
маркираната отсечка. Стартира се със стартова станция.
От последна контролна точка до финала се бяга по маркираната отсечка. На
финалната линия има поставена SI станция, в която всеки състезател при
финиширане поставя своята SI карта, за да маркира финалното си време.
Всеки състезател трябва да премине през Секретариата за прочитане и
отчитане на времето.
бягат по маркирано трасе. По желание могат да бъдат
съпровождани. Всички състезатели
, преминали успешно трасето
ще бъдат наградени.

Средно до силно пресечен, дълбоки дерета със сипеи. Беден на водни
обекти. Борова и букова гора – средна проходимост, има паднали дървета
и на места се провежда сеч. Пътна мрежа – средно развита.
Карта „Полковник Серафимово“, нова – юли 2022 г.
Мащаб – 1:7500 м, хоризонтали през 5 м.
Размер на картата А4, не е поставена в найлонов плик. Описанието на КТ е
отпечатано върху картата. Допълнителни описания ще има на старта.

Ще бъдат посочени в Бюлетин 1.

Състезанието е клас Б, средна дистанция, за възрастови групи
Ж/М 10,12,14,16,18,21,35,45,55,65 и 70+

Състезанието е отворено за всички желаещи подали заявка в срок до 08
август 2022 г. в сайта на БФО: https://www.bgof.org/ или на е-мейл orlovi@abv.bg ,
както и на телефон 0889736916 – Игнат Орлов
Състезателите представят предсъстезателен медицински преглед. Тези,
които не представят такъв, стартират на своя отговорност или на клуба,
който представляват.

 Ж/М 10 и 70+ - без стартова такса
 Ж/М 12,14,65 – 6 лв.
 Всички останали групи – 10 лв.
Състезатели подали заявка след срока заплащат двойна стартова такса.
Организаторите си запазват правото да обединят групи при записани малко
на брой заявки.

Данни за плащане на стартовите такси по банков път:
Интернешънъл Асет Банк АД, кл. Смолян
сметка: BG57IABG74911003069601, BIC: IABGBGSF
Спортен клуб по ориентиране „КАРЛЪК СМОЛЯН“

За клубовете, които желаят да получат фактура – плащането задължително
е по банков път.

Класирането е индивидуално. Класиралите се на първите 3 места във всички
групи ще получат медали и награди. Всички завършили в Ж/М 10 ще бъдат
наградени.
Купа

ще бъде връчена на

клуба с най-много точки.

Участниците сами организират пребиваването си.
В гр. Смолян и региона има много хотели и къщи за гости – потърсете ги в
интернет.
На ваше разположение е:
 хижа „Смолянски езера“ – 0889736916 – Игнат Орлов
 хижа „Студенец“ – 0889736916 – Игнат Орлов

