БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРАНЕ
О Б Щ И Н А БРАЦИГОВО
О Б Щ И Н А ПЕЩЕРА
СКО „ВАРИАНТ 5”

НАРЕДБА
за провеждане на Държавно първенство по ориентиране 20-21 г.
/Спринтова щафета,Средна,Спринт / и
купа „ПЕЩЕРА” 2019, купа „БРАЦИГОВО” 2019
10-12 май2019 г.

Време, място и програма.
Състезанията за Държавно първенство по ориентиране 20-21 г.
/Спринтова щафета, Средна, Спринт/ и купа „ПЕЩЕРА” 2019 и купа
„БРАЦИГОВО” 2019 ще се проведат от 10-12 май 2019 г., в районите на
градовете Пещера и Брацигово при следната

ПРОГРАМА:
10 май 2019 г. (петък)
 До 14.00 ч.- Пристигане и регистрация;
 14.30 ч.- Техническа конференция в района на финала;
 15.00 ч.- Старт ДП Спринтова щафета в гр. Пещера;
 17.00 ч.- Награждаване на призьорите в района на финала.
11 май 2019 г. (събота)
 До 12.00 ч.- Пристигане и регистрация в местността „Китна Родопа”;
 13.00 ч.- Старт ДП Средна дистанция и купа „Пещера”;
 17.00 ч.- Награждаване на призьорите в района на финала.

12 май 2019 г. (неделя)
 10.00 ч.- Старт на ДП Спринт
 11.15 ч.- Старт на купа” Брацигово”
 12.30 - Награждаване на призьорите в района на финала
Организатори
Състезанията се организират от Българска Федерация Ориентиране, СКО
„Вариант 5 Търговище, Община Пещера и Община Брацигово.
Вид, клас и възрастови групи
Състезанията от ДП са индивидуални, дневни, клас „А“ за възрастови групи:
мъже 20, мъже 21, жени 20, жени 21;
Състезанието за купа „Пещера“ и купа „Брацигово“ са индивидуални,
дневни, клас „Б“ за възрастови групи:
М – 12, 14, 16, 35, 45, 55, 65; Отворен дълъг;
Ж – 12, 14, 16, 35, 45, 55, 65; Отворен дълъг;
Право на участие
До старт на Държавно първенство ще бъдат допускани САМО редовно
картотекирани състезатели, представители на клубове, членове на БФО за
2019 г. Състезатели неотговарящи на тези условия стартират в състезанието
за купа „Пещера“ и купа „Брацигово“.
Състезанията за купа „Пещера“ и купа „Брацигово” са отворени за участие
от всеки.
Заявки и Документи
Краен срок за заявки – 5 май (неделя) 2019 г. 23:59:59 на сайта на
Българска федерация ориентиране – www.orienteering.bg
Заявяването на състезатели след срока става на място, срещу двойна стартова
такса и при възможност на организаторите.
Поименни заявки за спринтовата щафета – на страницата на БФО до
15:59:59 на 8 май (сряда) 2019 г.
Технически данни
Спинтова щафета
Карта: Пещера-център
Мащаб: 1.4000
Хоризонтали са през 2,5м.
ISSOM 2007

К А Р Т И
Средна
Карта: Лагера
Мащаб: 1.10000
Хоризонтали са през 5м.
ISOM 2017

Спринт
Карта: Брацигово
Мащаб: 1.4000
Хоризонтали са през 2,5м.
ISSOM 2007

Класиране и награди
Състезателите, класирали се на първите три места в отделните дистанции на
Държавното първенство ще бъдат наградени. Състезателите, класирали се на
първите три места за купа „Пещера“ и купа „Брацигово” ще бъдат наградени.
Материални условия
Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Участието на
състезателите е на лична отговорност или на отговорността на клуба, който
ги изпраща.
Изисква се предсъстезателен медицински преглед на състезателите за
допускане до участие.
Стартови такси
Държавно първенство купа „Пещера”
10 лева на старт и 7 лева на старт
щафетен пост

купа „Брацигово”
7 лева на старт

Места за настаняване на участници:
МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Брой
стаи

Брой
легла

ТЕЛЕФОН ЗА
КОНТАКТИ:

ХОТЕЛ "ДОМЕЙН
ПЕЩЕРА"

17

34

0350/60504

СЕМЕЕХ ХОТЕЛ "ХИЙТ"

18

40

896626267

СЕМЕЕХ ХОТЕЛ "НАГИ
ТРАНС"

5

8

0350/64051

ХОТЕЛ "ДАФ ТРАНС"

19

32

0350/65692

СЕМЕЕН ХОТЕЛ "ФОКС
ХАУС"

8

17

876029883

ХОСТЕЛ "ЛАГО"

8

17

889054574

ОБЩО:

75

148

Пожелаваме успешни стартове!

