THREE HILLS CLUB

Tel: +359 888 546 192

Veliko Turnovo

E: skothreehillsclub@gmail.com

ПОКАНА

ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
1-то ИЗДАНИЕ НА КУПА “ТЪРНОВО“
Организатор СКО “Трите хълма” Велико Търново
С любезното съдействие на СКО “Браунтийм“ Велико Търново
Съдийски състав Главен ръководител – Данита Карталова
Главен съдия – Красимир Данаилов
Секретар – Димитричка Карачорова
Технически ръководител - Георги Карталов
Контролен съдия – Калин Пенчев
Времеизмерване – Лидия Николова
Техническа бригада – Калин Карачоров, Ивайло Иванов
Финал – Михаил Саваков, Чавдар Азов
Старт - Янко Янков, Кремена Савакова, Преслава Стоянова
Време и място 19 - 21 март(петък, събота и неделя) 2021
Състезателен център – хотел „Лесопарка“ - град Лясковец
Специална оферта! Нощувка+закуска – 23 лева!
Програма
19 март 2021 19:00 – старт нощна дистанция
(петък)
20 март 2021 14:30 - старт средна дистанция
(събота)
21 март 2021 10:30 - старт средна дистанция
(неделя) 13:30 - награждаване
Вид , клас и
възрастови групи

Заявки
Право на участие

Състезанията са
дневни и нощни,
клас Б, средни
дистанции

Краен срок
01.03. 2021

Мъже 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21Б, 35,40, 45,50,
55, 60, 65, 70, 75+
Жени 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21Б, 35,40, 45,50,
55, 60, 65, 70
Отворен лесен - къс и лесен за ориентиране,
Отворен труден - къс и труден за ориентиране
Онлайн Българска федерация ориентиране
(www.bgof.org)

Участието на
състезателите е
на лична
отговорност или
на отговорността
на клуба, който

В състезанието имат право да участват всички
клубове в страната, членове на БФО за 2020 г., с
неограничен брой състезатели, както и
индивидуални състезатели.
Заявяването на състезатели след срока става на
място, срещу двойна стартова такса и при
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Стартови такси

Класиране и
награди

ги изпраща.
М и Ж 12 /14
М и Ж 16/18/65+
Всички останали
Материални
награди,
осигурени от
нашите
спонсори!
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възможност на организаторите!
Без стартова такса
4 лева на заявен състезател на старт
8 лева на заявен състезател на старт
Класирането е лично – по сбора на времената от
двата дневни старта и отборно, без Open и Ж/М10.
Състезателите, класирали се на първите три
места, ще бъдат наградени с медали и
материални награди! Нощният старт е с отделно
класиране.

Технически характеристика на районите
Техническа Нощтна дистанция – 19 март 2021 (Петък)
характеристика
Карта Петропавловски манастир-север Мащаб 1:7500 х-5 м. По
стандартите на ЙОФ. Изработена от Георги Карталов ноември 2017февруари 2019 за СКО Браунтийм, Велико Търново. Картите няма да
бъдат запечатани в пликове - ще има поставени такива на старта.
Описанията ще бъдат отпечатани на лицевата страна на картата.
Размер на картния лист – А 4.
Релеф От среден до силно пресечен, малки теренни форми - дупки,
окопи. На определени части от картата изобилства от камъни,
скални откоси и скални образувания.
Пътна мрежа Средно развита - има пътища и пътеки от всички категории.
Растителност Варира от силно до слабо проходима. Предимно широколистна
дъбова и габърова гора. На места иглолистни насаждения, обрасли
с подраст.
Хидрография Беден на водни обекти район.
Стартов интервал 1,2 минути
Друга информация Паркингът и финалът се намират на хотел „Лесопарка“.

Техническа Средна дистанция – 20 март 2021 (събота)
характеристика
Карта Самоводене-запад, Мащаб 1:7500 х-5 м. По стандартите на
ЙОФ. Изработена от Георги Карталов ноември 2020 -февруари
2021. Картите няма да бъдат запечатани в пликове водоустойчива хартия. Описанията ще бъдат отпечатани на
лицевата страна на картата. Размер – А 4.
Релеф От среден до силно пресечен, малки теренни форми - дупки,
окопи и понори. На определени части от картата изобилства
от камъни, скални откоси и скални образувания. Част от
картата е нов терен – никога преди това не е имало карта!
Пътна мрежа Средно развита, има пътища и пътеки от всички категории.
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Растителност Варира от силно до слабо проходима. Предимно
широколистна дъбова и габърова гора. На места има
иглолистни насаждения, обрасли с подраст.
Хидрография Беден на водни обекти район.
Стартов интервал 1-2 минути
Друга
информация

Подробна информация в Бюлетин 1.

Парчета от картата

Техническа Средна дистанция – 21 март 2021 (неделя)
характеристика
Карта Самоводене-запад, Мащаб 1:7500 х-5 м. По стандартите на ЙОФ.
Изработена от Георги Карталов ноември 2020 -февруари 2021.
Картите няма да бъдат запечатани в пликове - водоустойчива
хартия. Описанията ще бъдат отпечатани на лицевата страна на
картата. Размер – А 4.
Релеф От среден до силно пресечен, малки теренни форми - дупки, окопи
и понори. На определени части от картата изобилства от камъни,
скални откоси и скални образувания. Част от картата е нов терен –
никога преди това не е имало карта!
Средно развита, има пътища и пътеки от всички категории.
Пътна мрежа
Варира от силно до слабо проходима. Предимно широколистна
Растителност
дъбова и габърова гора. На места има иглолистни насаждения,
обрасли с подраст.
Беден на водни обекти район.
Хидрография
1-2 минути
Стартов интервал
Друга информацияПо-късно в Бюлетин 1.
Парчета от картата

https://www.facebook.com/threehillsclub
ОЧАКВАМЕ ВИ!

