БЮЛЕТИН 2
ми

за 57 път състезания по ориентиране
за купа “АБРИТУС”
Програма:
6 Април 2019 год.
до 10:45 - регистрация и получаване на документи
11:30 - Старт на първите номера
14:00 - Награждаване и закриване на състезанията
Организатор:
Спортен клуб по ориентиране “АБРИТУС” - Разград.
С помощта и съдействието на:

Община Разград
ТД “Буйна гора” Разград
Ръководство:
Главен съдия:
Технически Ръководител:

Татяна Станева
А. Гайдаров, М. Маринов

Технически данни:
Карта:

Според стандарта на МФО. Обновена 2019г.
Мащаб - 1:10000. Хоризонтали през 5 метра.

Район:
Североизточната част на местността
„Липака“. Равнинен до хълмист терен със заоблени
форми. Широколистна растителност предимно дъбова и
габърова гора, отделни пазажи с акациеви и иглолистни
насъждения. Видимост и проходимост от много добри до
отлични. Наличие на много изоставени окопи и траншеи.
Описания и сигнатури:
Има отпечатани на картата. Допълнителни на старта.

Състезателен офис:
Състезателния офис ще бъде в района на финала.
Регистрация и проверка на документи
от 9:30 до 10:45 часа.
Вид на състезанията:
Клас „Б“. Дневно. Индивидуално, средна дистанция.
Ж и М 10 - маркиран път.
В състезанието ще се използва “SportIdent”
Системата ще работи в контактен режим
Класиране и награди:
Индивидуално и Отборно
Отборното класиране на клубовете се извършва
от всички възрастови групи, без М и Ж 10, по точкова система:
Iм -15 т; IIм -12 т; IIIм -9 т; IVм -7 т; Vм -6 т и т.н

Схема на съст. център:
може да разгледате на следния адрес:

https://drive.google.com/open?id=
1WyH0SVaMKrQVPb2jgrAqatD1rHkDxE2a&usp=sharing

Данни за маршрутите:

Група
Ж 10 - М 10
Ж 12
М 12
Ж 14
М 14
Ж 16,35
Ж 18 - М 16,45
Ж 45 - М 55
Ж 21 - М 18,35
М 21
Ж 55,65 - М 65
Oтвоpeн

Дължина
1000 м
2100 м
2700 м
2900 м
3500 м
4000 м
4400 м
3800 м
5300 м
7100 м
3300 м
2800 м

брой КТ
5
11
13
13
11
16
14
17
20
24
15
10

Маршрутите може да претърпят незначителни корекции
което своевременно ще бъде оповестено

Контролно време:
Събирането на Контролните знаци и SI станциите
започва в 14:00 часа.

Организация на старта:
карти М
СТАРТ

- 1 мин

- 2 мин

- 3 мин

80 м

Точка “К”
карти Ж

Разстоянието от Финала до Старта е 280м по
маркиран път.
Часовника показва минутата на стартиране.
Стартирането става след звуковия сигнал, като се
използва стартова SI станция.

В района на финала ще може да следите резултатите
чрез мобилните си устройства, като се свържите
със секретарския сървър чрез безжичната мрежа.
мрежа: AbritusCup
парола: 12345678
адрес: http://10.20.0.101

Траншея
дълбочина:
0,3 - 0,8 м

Танков окоп
дълбочина:
1-3м

