ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „ДОБРОТИЦА”

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВУДНЕВНИ СЪСТЕЗАНИЯ ПО
ОРИЕНТИРАНЕ “ДОБРИЧ 2021”
I. ПРОГРАМА , ВРЕМЕ И МЯСТО
- 25.09.2021 г. (събота) – дневно, индивидуално, клас Б, средна
дистанция.
до 12:00 – регистрация в района на финала
Старт на първите номера в 13.00 ч.
Място: село Батова, което се намира по пътя между град Добрич и к.к.
Албена.
- 26.09.2021 г. (неделя) – дневно, индивидуално, клас Б, спринтова
дистанция.
Старт на първите номера 10.30 ч.
Място: Спортен комплекс „Добротица” в градски парк „Свети Георги” в
Добрич.
12,00 часа награждаване на победителите от двата ни.
II. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
М/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65 г. и OPEN
III. ЗАЯВКИ И ТАКСИ
Заявки до 20.09.2021 г. на сайта БФО http: https://www.orienteering.bg/ ,
чрез клубните регистрации.
Няма ограничение за броя на участващите. Състезателите трябва да са
преминали медицински преглед или участват на собствена отговорност.
Стартовата такса за всеки участник с предварителна заявка:
- безплатно за М/Ж 10 и М/Ж 65;
- за М/Ж 12, 14 и 16 години - 6,00 лв., за двата старта или 4 лв. на старт;
- за останалите групи 12,00 лева, за двата старта или 8 лв. на старт;
Стартовата такса се заплаща на място. Нови заявки в деня на състезанието –
срещу двойна стартова такса, и при възможност на организаторите или в
OPEN.
Такса за ползване на чип - 1 лев.
Загубен чип се заплаща в зависимост от цената му.
За клубовете желаещи фактура стартовите такси трябва да се преведат по
банков път на сметка:
IBAN: BG07SOMB91301068824801
BIC: SOMBBGSF
При Общинска банка АД клон Добрич

III. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането е лично – по сбора на времената от двата дни и отборно – по
броя на призовите места (1-во – 3-то) във всички възрастови групи без Open и
Ж/М10.
Състезателите, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени.
IV. КАРТА, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ ДАННИ
Карта на местността Батова 1: 10000. Нова карта, изработена от Владимир
Атанасов през м. Март 2020 г. и обновена м. Септември 2021 г. Разнообразен
релеф, различни видове гора с различна проходимост. Пътната мрежа е добре
развита.
Картата на градския парк е в мащаб 1: 5000, обновена за състезанието.
За класирането ще се използва ел. система Sport Ident.
Допълнителна информация за маршрутите в Бюлетин 1 преди крайния
срок на заявките.
За настаняване за нощувки може да се използват хотелите на Добрич, в к.к.
Албена, с. Кранево, к.к. Златни пясъци и др. За въпроси се обаждайте на тел:
0888 97 2425 Милен Цонев.
27.08.2021 г.
Добрич

От ръководството

