ПОКАНА
Държавно първенство по ски ориентиране 2022 г.
СПРИНТ и СПРИНТОВА ЩАФЕТА
ВРЕМЕ, МЯСТО и ПРОГРАМА
Планиран район – м. „Картола“ – Хайдушки поляни. Стартовете ще се
проведат на 15ти и 16ти януари 2022 г., при следната програма:
15ти януари (събота) – спринтова щафета
от 12:30 до 13:30 – проверка на документи в района на финала
13:30 – техническа конференция и избор на комисия по контестациите
– в района на финала
13:45 – демонстрация на процедурата за стартирането и предаването
на спринтовата щафета
14:00 – старт на ДП – спринтова щафета
ти
16 януари (неделя) – спринт
10:30 – старт на първите номера – ДП-спринт
12:00 – закриване на първенството и награждаване
ОРГАНИЗАТОРИ
• Българска федерация по ориентиране
• КОС „НСА-Сивен”
• Със съдействието на Община Чепеларе

РЪКОВОДСТВО и СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
Главен съдия
Валентин Гърков
Зам. главен съдия
Тодор Педев
Технически ръководител
Георги Хаджимитев
Контролен съдия
Петър Доганов
СпортИдент
Лидия Николова
Старши – снегоутъпкване
Борис Йосифов
Старши – старт
Красимир Данаилов
Старши – финал
Диан Николов
ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
 ДП спринт – индивидуално, клас „А“, за възрастови групи:
М – 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75+
Ж – 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
 ДП спринтова щафета – клас „А“, за възрастови групи: 20 г. и 21 г.
Във всяка щафета трябва да има миниум 1 жена, като на първи пост
стартират мъжете.
• 21 г. – два поста по 3 кръга
• 20 г. – два поста по 2 кръга.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ
До старт ще бъдат допускани само редовно картотекирани състезатели,
представители на клубове, членове на БФО за 2022 г. Състезателите, които
не отговарят на тези условия, стартират извън класирането при двойна
стартова такса.
МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Участието на
състезателите е на лична отговорност или на отговорността на клуба, който
ги изпраща.
ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ
Заявки се правят чрез регистрацията в сайта на БФО – www.orienteering.bg
Краен срок за заявки – 12 ти януари (сряда) – 23:59:59 ч.
Краен срок за поименни заявки на спринтовата щафета – 14ти януари
(петък) – 12:00:00 ч.
 Отбори, които нямат попълнена поименна заявка, няма да бъдат
допуснати да стартират!
Спринт – 12-18 г.

без стартова такса

Спринт – 20-75+ г.

15 лв. на старт

Спринтова щафета

15 лв. на пост

След крайния срок за подаване на заявките БФО изпраща проформа фактура
на електронните пощи на клубовете за дължимите стартови такси за ДП.
Заплащането им се извършва до началото на първия състезателен ден.
Банкова сметка на БФО:
БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
КЛОН СОФИЯ
IBAN BG41BPBI 7940 1001 2446 01
BIC BPBIBGSF
 Заявяването на състезатели след срока не е възможно.
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Състезателите, класирали се на първите три места в отделните дистанции,
ще бъдат наградени с медали.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Състезанията ще се проведат с електронната система за измерване и
обработка на резултатите – СПОРТИдент.
Станциите ще бъдат настроени в безконтактен режим на работа. Ще се
използват само безконтактни чипове – собствени или осигурени от БФО,
срещу заплащане!
Наем на безконтактен чип – 2 лв. на старт, а при загубен чип се заплаща
неговата стойност.
* Подробности по техническата част ще бъдат публикувани в Бюлетина.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
• Състезанията ще се проведат при пълно спазване на
противоепидемиолгичните мерки във връзка с COVID19! В тази
връзка, организаторите няма да раздават вода и чай.
• Организаторите си запазват правото за промяна в програмата на
Държавното първенство в зависимост от снежната покривка и
метеорологическите условия!
• Напомняме на състезателите да се съобразяват със забранените
райони за Европейското първенство по ски ориентиране за мъже
и жени и Световното първенство по ски ориентиране за
ветерани, които ще се проведат от 21ви до 27ми януари.
Информация за забранените райони може да бъде намерена в
сайта на първенството: www.esoc-wmsoc2022.bg

НА ДОБЪР ЧАС!

