Класиране и награди:
Индивидуално и Отборно.
Отборно класиране:
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

Състезателен офис:
Състезателния офис ще бъде в района на финала.
Ще работи на 6 Април 2019 г.
от 9:00 до 10:45 часа.

Технически данни:
Карта:

за 57

ми

път състезания по ориентиране

за купа “АБРИТУС”
Време и място:
6 Април 2019 год.
10 км от Разград, в посока Търговище, ресторант „Габъра“.
Североизточната част на местност “Липака”
GPS координати: СШ - 43.461459° / ИД - 26.524819°
Предварителна програма:
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
Възрастови групи:

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

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.

Заявки:
Краен срок за получаване на заявки
2 Април 2019 г.
Заявки се приемат онлайн на сайта на БФО:
http://bgof.org/

или на e-mail: diva_orienteering@mail.bg
Стартова такса:
М и Ж 10 - без такса
Отворен х 5.00 лева (без официално класиране и награждаване)
М и Ж - 12, 14, 16, 18, 65 х 4.00 лева.
М и Ж - 21, 35, 45, 55 х 6.00 лева.
Такса - наем на SI карта - 1.00 лев
Загубена SI карта се заплаща в размер на 31/49/85
лева, според модела.
Документи:
Клубовете или състезателите трябва да представят
удостоверение за извършен предсъстезателен
медицински преглед.
УЧАСТИЕТО НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ е на лична
отговорност или на отговорността на клуба който
представят.

Право на участие:

Други:

В състезанието могат да участват:
Клубове по ориентиране, Ученически спортни школи,
Спортни клубове, Центрове за работа с деца

Подробности и допълнителна информация може да
получите на телефон: 0884710766.
е-mail: diva_orienteering@mail.bg

Вид на състезанията:
Клас „Б“, Дневно, Индивидуално, Средна дистанция.
В състезанията ще се използва “SportIdent”
Ж и М 10 - маркиран път.

web site: https://www.facebook.com/AbritusCup/

