ТД“КУПЕНА“ и
СКО „ВАРИАНТ 5”
НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
за КУПИТЕ ”СНЕЖАНКА“ и „ПЕЩЕРА”
Време, място и програма.
Състезанията за купа “Снежанка” и купа“Пещера“ 2021 ще се проведат на 22 и 23 май
2021 г. със състезателен център – м.Св.Константин при следната предварителна ПРОГРАМА:
22 май 2021 г. /събота/
 до 12:30 часа - проверка на документи в района на финала Св.Константин;
 13:00 часа - старт КЛАСИЧЕСКА ДИСТАНЦИЯ 1-ви ден Св.Константин
 16:00 ч. награждаване на победителите за купа Снежанка.
23 май 2021 г. /неделя/
 10.30 часа - старт СПРИНТОВА ДИСТАНЦИЯ 2-ри ден Пещера център.
 12:30 часа - обявяване на резултатите за купа Пещера.
Организатор:
Състезанието ще бъде организирано от ОБЩИНА ПЕЩЕРА ,ТД“Купена“ и Спортен клуб
по Ориентиране “ВАРИАНТ 5”.
Вид, клас и възрастови групи.
Състезанията са дневни клас „Б” индивидуални за Купите „Пещера” и“Снежанка“2021 за
следните възрастови групи: Ж/М – 10; 12; 14; 16; 18; 21; 35; 45; 55; 65; М70 г. и Оpen;
Стартови такси.
1-ви ден

2-ри ден

За двата дни

М/Ж 16, 18, 21, 35, 45, 55 и Open

8,00 лв.

8,00 лв.

15,00 лв.

М/Ж 12, 14, 65 и М70

6,00 лв.

6,00 лв.

10,00 лв.

М/Ж 10

Няма

Няма

Няма

Право на участие.
В състезанията имат право да вземат участие всички клубове и ученически спортни
школи в страната с неограничен брой състезатели.
Заявки и документи.
Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 17.05.2021 год. online на
http://bgof.org. При проверката на документите ще се изисква предварителен състезателен
медицински преглед. Всички състезатели участват в състезанията на собствена отговорност.
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател. За изгубен чип ще се
заплаща 50 или 85 лв.
Състезатели, заявени след крайния срок, ще стартират само при възможност от страна на
организатора!
Телефони за контакти и допълнителни въпроси относно Купа Пещера и Снежанка 2021 г.:
Диан Бонев-0894661848 и Георги Киев-0896715972
ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОЧАКВАЙТЕ В БЮЛЕТИН 1
ДОБРЕ ДОШЛИ НА КУПА ПЕЩЕРА и СНЕЖАНКА 2021

