ВАРИАНТ 5
Н А Р Е Д Б А

за провеждане на купа ”Мисионис” и „Мисионис трейл рън”
10-11 ноември 2018 год.
ВРЕМЕ И МЯСТО
Купа „Мисионис“ ще се проведе във Ваканционен СПА комплекс „Островче“,
Старт-финалът се намира на паркинга в комплекса
GPS координати на финала: 43°26’44.71″N 26°31’10.41″E

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

10 ноември

-14:00 часа проверка на документите в района на финала в комлекс „Островче“
-14:30 часа старт на първите номера за купа „Мисионис”, карта „Островче” М1:7500
-16:30 часа обявяване на резултатите, награждаване на победителите за к. ”Мисионис”
-18.30 часа Вечер на Ветерана /ориентировача/ в ресторант «Мизия»
-Куверт за възрастни - 17 лв. и за деца - 9 лв. Резервации до 05.11.2017. на variant5@variant5.org
или на тел. 089 4661838 и 088 9526445 Петранка Ангелова

ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Всички клубове и УСШ от страната и чужбина с неограничен брой състезатели. Индивидуално,
клас Б за групи М /Ж от 10;12;14;16;18;21;35,40,45,50,55,65 год. за к.”Мисионис”

ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ
Поименни заявки за участие в състезанието ще се правят чрез клубната регистрация в
сайта на БФО: http://www.bgof.org/ до
07.11.2018 год.
GSM 088 8807364 ; 087 8661848 ; 089 4661848 Диан Бонев

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Състезанието ще се организира с използването на електронната система “Спорт ИДЕНТ”.
Номерата на собствените чипове се посочват в заявката.
Наем на чип – 1 лев за старт. Загубен чип - 50 или 85 лева.

СТАРТОВА ТАКСА
Ще се събира по броя на заявените състезатели, както следва:
М /Ж от 12;14 - 2 лева на състезател
М /Ж от Open;16;18;21;35,40,45,50,55,65 год. - 6 лева на състезател

НОЩУВКА
Хотелски комплекс „Островче“ – 20лв на легло/вечер; 30лв с включена закуска и вечеря.
Хотел „Мизия” и Терра Европа – 20 лв. на легло на вечер
Тел. за връзка 0601 62533 /Мизия/ и 0601 66900 /Терра Европа/ рецепция за
състезанията по ориентиране

11 ноември

Мисионис т рейл рън

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Крепостта „Мисионис”, известна още като „Крумово кале” е включена в 100-те Национални
туристически обекта на България. Участниците в „Мисионис трейл” ще имат възможност да
преминат по живописно и тежко трасе, преминаващо и непосредствено през древното селище.

ВРЕМЕ И МЯСТО
„Мисионис трейл рън“ ще се проведе в местността „Парка” на 6 км от гр.Търговище на главния път
София-Варна, Ресторант „Ловна среща”, GPS координати на финала 43°12’21.2″N 26°30’59.68″E

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
11 ноември
-8:00-10:30 Вземане на номера и заплащане на стартови такси в района на старт-финала
-10:50 часа Кратки инструкции и напътствия към състезателите и обща снимка на старта
-11:00 часа Старт на 22,4 км.
-11:05 часа Старт на 11,2 км.
-11:10 часа Старт на 5,0 км.
-11:15 часа Старт на 1,5 км.
-13:45 часа Награждаване на първите трима във всяка дистанция
-14:15 часа Обиколка с екскурзовод на крепостта „Мисионис”,

ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ДЪЛЖИНИ
~1,5км с 50м положителна денивелация
~5км с 250м положителна денивелация /препоръчителна д-ция за деца и ветерани/
~11,2км с 550м положителна денивелация
~22,4км с 1100м положителна денивелация

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИЯ И ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ
Трасето, преминава през участъци с продължителен наклон на места достигащ над 25%,
където грундът е каменист, организаторите молят всички участници да подходят с
повишено внимание. Препоръчва се бягането с маратонки за трейл и планинско бягане.
Състезанието ще се организира с използването на електронната система
“Спорт ИДЕНТ” . Номерата на собствените чипове се посочват в заявката. Наем на чип – 1 лев за старт.
Загубен чип - 50 или 85 лева.

НАГРАДИ




Първите трима мъже и жени във всяка дистанция ще бъдат наградени с медали.
Предметни награди
За всички участници ще има организирана обиколка с екскурзовод на крепостта „Мисионис”

ЗАЯВКИ И СТАРТОВА ТАКСА
Заявки за участи се подават на е-майл: variant5@variant5.org
Най малките деца бягат без стартова такса
До 08.11.2018 - 15лв.
След 08.11.2018 и на място - 20лв.

НОЩУВКА
Хотелски комплекс „Островче“ – 20лв на легло/вечер; 30лв с включена закуска и вечеря.

