Министерство на младежта и спорта
Програма „Децата и спортният клуб”
Община Перник
СКО „Кракра Пернишки” – Перник

НАРЕДБА – ПОКАНА
за провеждане на
III–ти състезания по ориентиране за деца за купа
„Перник” по проект, финансиран по програма „Децата и спортният
клуб” на Министерството на младежта и спорта
ВРЕМЕ И МЯСТО:
Състезанията ще се проведат на 4 и 5 септември 2021 г. в град
Перник
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ:
з.м.с. Георги Хаджимитев
ПРОГРАМА:
Купа „Перник” - спринт:
4 септември 2021 г.
Място за провеждане на състезанието – Западен парк в централна
градска част (нова карта, изработена юли – август 2021 г.)
До 14 ч. - пристигане, проверка на документите.
15 ч. - старт на първите номера.
17 ч. - награждаване на победителите.
Купа „Перник” – средна дистанция:
5 септември 2021 г.
Място за провеждане на състезанието – местност ,,Църковска кория”
(нов район – обновена и разширена карта, юли – август 2021 г.)
11.00 – старт на първите номера
13.30 – награждаване на победителите

ВИД,КЛАС И ГРУПИ:
Купа „Перник”- двудневно, клас Б, с индивидуално и комплексно
класиране, отделно за всеки старт
ЖЕНИ-10,12,14,16,
МЪЖЕ- 10,12,14,16
Отворен маршрут
Състезанията ще се провеждат с електронна система „Спорт Идент”.
Номерата на собствените чипове се посочват в заявката. Наeм на чип
-1лв. За загубен чип се заплаща съответната му цена.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Всички клубове с неограничен брой състезатели.
ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ:
Писмени заявки до 23:59:59 ч. на 30 август, на сайта на БФО
http//www.orienteering.bg
ДОКУМЕНТИ ЗА СЕКРЕТАРИАТА:
1.Списък - заявка на състезателите.
2.Медицински преглед.
СТАРТОВИ ТАКСИ:
За купа „Перник” състезателите не плащат стартови такси.
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:
Купа „Перник”- медали и грамоти за индивидуалните победители до
трето място във всяка възрастова група, и за комплексното класиране
по точкова система – купи.
НАСТАНЯВАНЕ:

 Палатков лагер в централен градски парк, снабден с вода,
химически тоалетни и охрана
 Хотели: ,,Струма”, ,,Елит”, ,,Рай”, ,,Антик”
 Хижа ,,Славей”
 Ученическо общежитие в кв. Мошино

За контакти ще бъде предоставена допълнителна информация.
За повече информация:

За купа “Перник” – Тончо Тонев, 0877 746 556
електронна поща: co_krakra@abv.bg
Очаквайте:
- Точните координати на състезателния център
- Подробна програма на събитието
- Подробна техническа информация

Община Перник

Община Перник
СКО „Кракра Пернишки” – ПЕРНИК

НАРЕДБА – ПОКАНА
за провеждане на XVIII-ти състезания по ориентиране за купа
„Кракра Пернишки ” , XXXVII-ми състезания за ветерани и призове
„Кирил Боянов” и „Георги Янев”
ВРЕМЕ И МЯСТО:
Състезанията ще се проведат на 5 и 6 септември 2021 г. в град
Перник
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ:
з.м.с. Георги Хаджимитев
ПРОГРАМА:
Купа „Кракра Пернишки”:
5 септември 2021 г.
Място за провеждане на състезанието – местност ,,Църковска
кория” – север (нов район, картографиран юли – август 2021 г.)
До 14 ч. - пристигане, проверка на документите.
15 ч. - старт на първите номера.
17.30 ч. - награждаване на победителите.
XXXVII-ми състезания за ветерани и призове „Кирил Боянов” и
„Георги Янев”:
6 септември 2021 г.
Място за провеждане на състезанието – град Перник, кв. Калкас
(обновена и разширена карта, картографирана юли – август 2021 г.)
11.00 – старт на първите номера
13.30 – награждаване на победителите
ВИД,КЛАС И ГРУПИ:

Купа „Кракра Пернишки”- дневно, клас Б, с индивидуално и отборно
класиране
ЖЕНИ-10,12,14,16,18,21,35,40,45,50,55,60 ,65, 70
МЪЖЕ- 10,12,14,16,18,21,35,40,45,50,55,60,65,70,75, 80
Отворен маршрут
XXXVII - ми състезания за ветерани и призове „Кирил Боянов” и
„Георги Янев”- дневно, клас Б с индивидуално класиране
ЖЕНИ - 35,45,55,65
МЪЖЕ - 35,45,55,65,75
Отворен маршрут
Състезанията ще се провеждат с електронна система „Спорт Идент”.
Номерата на собствените чипове се посочват в заявката. Наeм на чип
-1лв. За загубен чип се заплаща съответната му цена.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Всички клубове с неограничен брой състезатели.
ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ:
Писмени заявки до 23:59:59 ч. на 30 август, на сайта на БФО
http//www.orienteering.bg
ДОКУМЕНТИ ЗА СЕКРЕТАРИАТА:
1.Списък - заявка на състезателите.
2.Медицински преглед.
СТАРТОВИ ТАКСИ:
Купа “Кракра Пернишки”:
- Мъже и Жени 10 – без стартова такса
- Мъже и Жени 12, 14, 65, 70, 75 и 80 – 6 лв.
- Останалите възрастови групи – 8 лв.
XXXVII - ми състезания за ветерани: 8 лв.
Плащането се извършва на място или по банков път. Банковата сметка
на СКО “Кракра Пернишки” е: BG94 IABG 74781000045500, BIC:
IABGSFBG при Интернешънъл Асет Банк, АД.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:
1. Купа „Кракра Пернишки”- медали до трето място и за комплексно
класиране - купи (по точкова система).
2. XXXVII - ми състезания за ветерани – плакети за приз „Георги Янев” и
медали
3. Приз „Кирил Боянов” се връчва, като се отчита сбора от времената от
Купа „Кракра Пернишки” и XXXVII -ми състезания за ветерани.
НАСТАНЯВАНЕ:

 Палатков лагер в централен градски парк, снабден с вода,
химически тоалетни и охрана
 Хотели: ,,Струма”, ,,Елит”, ,,Рай”, ,,Антик”
 Хижа ,,Славей”
 Ученическо общежитие в кв. Мошино

За контакти ще бъде предоставена допълнителна информация.
ДРУГАРСКА СРЕЩА НА ВЕТЕРАНИТЕ:
Ще се състои във вечерта след Купа „Кракра Пернишки“ в избрано
заведение, в близост до мястото за нощувки. За уточняване на заявките
- Ненчо Миленов.
За повече информация:
За Купа “Кракра Пернишки” - Тончо Тонев, 0877 746 556
За състезанието за ветерани - Ненчо Миленов,тел.076/60-72-71, GSM:
0884 078 471
Електронна поща: co_krakra@abv.bg
Очаквайте:
- Точните координати на състезателния център
- Подробна програма на събитието
- Подробна техническа информация

БФО
-

