Клуб по спортно ориентиране
„Сини камъни“ - Сливен

Клуб по спортно ориентиране
„Диана“ -Ямбол

НАРЕДБА
за провеждане на
КОЛЕДНО БЛАГОТВОРИТЕЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
в помощ на две годишнат а Нарин от Русе

(купа “АСЯ-хищникът “)
КОЯ Е ТЯ?

Това прекрасно малко момиче. 2-годишната Нарин е племенничка
на Ahmed Pyuskyullyu, познат в бегаческите среди като Фараона.
Диагностицирана е Детска Церебрална Парализа и се нуждае от спешна
рехабилитация и невростимулация в специализирания център за деца с
неврологични заболявания RIBEM в Истанбул, Турция. Освен церебрална
парализа, Нерин е родена и със съпътстваща диагноза - епилепсия. От
център за деца с увреждания в Истанбул дават надежда, че тя ще може да
проговори и проходи. Нужни са 75 000 евро, които родителите нямат.

Главен съдия: Бат’ Радо (Радостин Димитров)
Секретариат: леля Краса (Красимира Дянкова)
Технически ръководител: Диан Бонев
Лимонки: Бай Илиан, Димо от Ямбол
Старши старт: Vacant , но май трябва да има
Старши финал: Vacant - Въобще не е ясно, но и тук ще го мислим
Оператор SportIdent: бай Марин
Старши BBQ: Сливен от Свилен, Ямбол от Ицо

1. Време и мяст о:
Стартът ще се проведе на карта „Запалня“ – 6км. южно от Твърдица.

2. Предварит елна програма
Неделя 09.12.2018г.
До
-11.00
-11.30
-12.20
-12.30
-13.30

- пристигане и регистрация в Секретариата
- старт средна дистанция
- шоуто на Ицо и Свилен - BBQ
- отборна игра с карта “Търсачи на съкровища”
- награждаване

3. Организат ор
Състезанието се организира от клубовете: „Сини камъни“-Сливен и „Диана“Ямбол

4. Вид, клас, възраст ови групи:
Дневен индивидуален старт, без претенции и клас. Ще има елементи на преизно
ориентиране, които ще бъдат пояснени в Бюлетина. Възрастови групи:
Ж - 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 60, 65г.
М - 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 60г.
OPEN турист
Забележка: Баш зоо-купа си е:) Да е жива и здрава Ася!

5. Право на участ ие
Без ограничения!

6. Заявки и документ и
Сайта на БФО. Срок -07.12.2018г.

7. Ст арт ови т акси
При добро желание от участ ницит е. Нямат задължит елен характ ер!!! Ще
пост авим кут ия/и с цел набиране на средст ва в помощ на Нарин. Всички приходи
ще бъдат предадени на Ахмед(чичо на дет ет о)!!!

8. Технически данни
Достатъчен брой кебапчета, кюфтета, пържоли, наденички, бира, алкохолно,
безалкохолно... и разбира се АСЯ НА ШИШ ;)

9. Класиране и награди
Класирането ще бъде индивидуално. Състезателите на първите три места от
всяка група ще бъдат наградени.
Допълнителна информация в Бюлетин No.1. (туй пък кой и кога ще го пише!?!?)
Организаторите си запазват правото на промени по програмата!

По всякъкви въпроси:
Радостин Димитров
Илиян Дянков
Денница Каназирева
Пепа Карагьозова
Димо Чолаков

- 0887206104
- 0896697615
- 0889301273
- 0879649564
- 0899188412

