НАРЕДБА
за провеждане на
парковата верига по спортно ориентиране от три кръга

БЪЛГАРСКА ПАРКОВА КУПА`2019
4 и 5 май 2019
Организатори:Българска федерация ориентиране и
СК “Компас-крос“ - Русе
Състезателен център – град Русе,
град с 1950-годишна история

Програма
4 май 2019 г. / събота – първи кръг и втори кръг
9:00 ч - отваряне на секретариата (на финалната арена), регистрирация
10:20 ч - техническа конференция
11:00 ч – старт първи кръг
17:00 ч – старт втори кръг

5 май 2019 г. / неделя – трети кръг
9:00 ч - започване работа на секретариата (на финалната арена),
11:00 ч – старт трети кръг
13:00 ч – награждаване на победителите и закриване

Карти:
Мащаб 1:4000 и 1:5000, хоризонтали 2 метра;
Състезателни райони :
Урбанизирани градски райони, паркови зони,
асфалтови алеи и пътеки, градинки с цветя,
крайградски паркови гори, открити площи.

Право на участие:
Всички картотекирани състезатели на спортните
клубовете по ориентиране от страната , членове на
БФО , както и състезатели от спортни клубове от
чужбина.

Възрастови групи:

 Група 21 „Елит“–с право на участие в тези групи на състезатели от
възрастови групи 16,18,21 и повече години.
 Други групи: Ж, М - 12, 14, 16, 18, 35,40,45,50,55,60,65,70+.

Класиране и награди:
Класирането от трите кръга е общо по точкова система. Всички класирали
се до трето място ще бъдат наградени.
За победителите в Елитната група – специални награди/ парични !

Стартови такси :
за Ж и М-12,14,65,70+  5 лева за кръг и 12 лева за трите кръга ,
за Ж и М-16, 18, 35,40,45,50,55,60 8 лева за кръг и 20 лева за трите кръга
за Ж и М – Елит 10 лева за кръг и 25 лева за трите кръга ,

Заявки :

За участие в състезанието се приемат до 29 април 2019г-18,00 часа. чрез
системата за електронните заявки на БФО.
За състезателите от чужбина на и-мейл:
< compass-cross@compass-cross.com >

На Секретариата на състезанието е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕТО
НА ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД на състезателите от
всеки клуб, както и на индивидуалните участници !

Допълнителна информация:
 Бюлетин № 1 с техническите данни за маршрутите ще бъде
публикуван на сайта на БФО и на сайта на БПК след 20 април
 Времеизмерване - с използването на електронната система
“SportIdent”. Посочете номерата на собствените чипове в заявката.
Наем на чип – 1 лев на старт. За загубен чип се заплаща стойността
в лева , в зависимост от ползвания модел.
 Екипировка - За парковата купа не се препоръчва използване на
бутонки (маратонки) с метални шипове. За 1 и 2 старт е по-добре
маратонки за асфалтово бягане.
 Съгласно Правилника на Българската федерация по ориентиране
всички участници стартират на състезанието на собствена
отговорност или на клуба , който представляват.
 За превод на стартовите такси следната банкова сметка:
- СК“ Компас-крос“-Русе
- УниКредитБулбанк
- IBAN – BG44UNCR75271045680112
- BIC – UNCRBGSF

Възможности за настаняване:
Икономичен вариант:Туристически дом ”Приста” в Западен
парк”Приста” Резервация на 0896 688552, Места за нощуване – 100
Други възможности:
http://tic.rousse.bg/index.php?page=6 ,
http://ruse.bghotelite.com/
www.namerihotel.com/bg/rousse.html

Възможности за посещения на исторически и природни
забележителности в Русе и околностите
 Крепостта Сексагинта Приста
 Крепостта Червен
 Пантеонът на възрожденците на
България

 Къща-музей на Захари Стоянов
 Национален музей на транспорта и

съобщенията

 Къщата на Калиопа
 Лесопарк Липник и езерото
 Ивановски скални църкви

 Басабровски манастир
 Пещерата Орлова чука
 Паметник на Свободата

 Княжеския дворец“Батемберг“ -

Други:
МОЛ Русе

ОЧАКВАМЕ ВИ!

