НАРЕДБА
KУПА”БАНСКО-2012”
І. Организатор на първенството е Община Банско, със съдействието на
Българска федерация по ориентиране, подкрепена от Министерство
на физическото възпитание и спорта и съдийски състав със следното
ръководство:
Патрон на състезанието: г-н Икономов, кмет на Община Банско
Главен
ръководител:
Главен съдия:
Техн. Ръководител:
Контролен съдия:
Секретар:
Старши съдия
старт:
Старши съдия
финал:

Венцислав Венев
Костадин Русков
Тодор Педев
Гено Йорданов
Константин Койнов
Петя Косева
Антон Гочков

ІI. Време и място: Състезанието ще се проведе на 22 – 23.09.2012 г. със
състезателен център гр. Банско, при следната програма:
22 септември (събота)
16.30 Секретариата ще работи в с. Баня, хотела на фирма „Сивен”.
20.30 Старт на първите номера-нощен старт средна дистанция, с.Баня
23 септември (неделя)
11.00 Старт на първите номера-средна дистанция, гр. Банско – „Мотиката”
13.30 Награждаване на победителите – класирането е от сбора на
времената на двата старта.

ІІІ. Възрастови групи
Жени и Мъже – 12,14,16,18,21,35,45 и Мъже 55
ІV. Право на участие имат всички картотекирани състезатели на
клубове – членове на БФО за 2012 година.
V. Заявки и документи
Поименни заявки за участие в състезанието – онлайн до 15.09.2012 г. на
адрес: www.bgof.org посредством клубната регистрация.
При проверката на документите ще се изисква и пред състезателен
медицински преглед.
Състезанията ще се организират с използването на електронната система
“Спорт Идент”. Номерата на собствените чипове се посочват в заявката.
VІ. Техническите данни ще бъдат дадени в Бюлетин 1, който ще бъде
получен при пристигането на отборите в състезателния център и на
www.bgof.org
VІІ. Класиране и награди
Класиралите се до трето място в отделните групи ще бъдат наградени с
медали и предметни награди от „Соломон”.
VІІІ. Материални условия и стартови такси:
Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Стартовата такса е в
размер на 6.00 лв.за двата старта (или 4 лева на старт) за 12 годишните и
12.00 лв (7 лева на старт) за всички останали групи.
Стартовата такса ще се събира при проверка на документите, съобразно
подадената заявка. За заявки, получени след срока ще се събира двойна
стартова такса.

