КСО „Узана“ - Габрово

НАРЕДБА
за провеждане на състезание по спортно ориентиране
за Купа „Габрово“ 2019 г.

☺ Организатори
Организатор на състезанието е КСО„Узана“ – Габрово със съдействието на „Идеал
Стандарт – Видима АД“.

☺ Програма
•

13.07.2019, Събота – Купа „Габрово“, 13:00ч.

☺ Вид, клас, право на участие и възрастови групи
Състезанието е дневно, клас „Б“, индивидуално, средна дистанция.
Право на участие имат всички клубове, членове на БФО, отбори на извънучилищни звена
(УСШ, ОДК и други) и индивидуални състезатели с неограничен брой състезатели.
Възрастови групи:
Мъже: 10, 12, 14, 16, 18, 21Е, 35, 40, 45, 55, М65+
Жени: 10, 12, 14, 16, 18, 21Е, 35, 40, 45, 55
Отворен

☺ Заявки и Документи
Поименни заявки за участие ще се приемат до 09.07.2019 19:00:00 ч. на сайта на
Българската Федерация по ориентиране http://orienteering.bg/event_list.php.
Състезатели, които нямат предварителна заявка, ще стартират при възможност на
организаторите да им осигурят карта!!!
Състезатели без медицински преглед стартират на своя отговорност или на
отговорност на клуба, който представляват.

☺ Технически данни
Стартът за Купа Габрово 2019 ще се проведена на нов район, реамбулиран през месец
Май 2019 от Георги Хаджимитев.
Техническите данни ще бъдат изнесени в Бюлетин 1, който ще бъде публикуван 7 дена
преди крайния срок за подаване на заявки. Клубовете НЯМА да получат разпечатан
бюлетин при регистрацията!
Състезанието ще се организира с използването на системата „Спорт ИДЕНТ”. Номерата
на личните чипове посочвайте в заявката! Наем на чип - 1 лв. на старт за контактен чип и
2 лв. на старт за безконтактен. Загубен чип се заплаща според модела.

Молим Ви, сведете до минимум промените, които ще правите след срока за
подаване на заявки! Най-добре е да не правите такива.

☺

☺ Класиране и награди
Класиралите се до трето място във всяка възрастова група ще бъдат наградени.
Комплексното класиране ще бъде по точкова система, която ще бъде определена в
бюлетина. Клубът-организатор няма да участва в комплексното класиране за купата, която
организира.
Специален приз „Васил Шандурков“ ще бъде връчен на клуба, заел първо място като в
системата за точкуване влизат само състезатели от ветеранските групи на всеки клуб.
Ще има допълнителни предметни награди. Те също ще бъдат указани в бюлетина.
Следете новините за купа Габрово и на нашата фейсбук страница
https://www.facebook.com/GabrowoCup/.

☺ Материални условия и стартови такси
Всички разходи са за сметка на участвуващите организации и клубове.
Стартови такса:
Групи 10, 12, 14 – без стартова такса.
Групи 16, 65+ – 4 лв. на старт.
Всички останали – 7 лв. на старт.

☺ Допълнителна информация
Ако желаете да получите фактура за стартовите такси, молим Ви да преведете
съответните суми по банков път най-късно на 10.07.2019г.
Допълнителна специфична информация, ако има такава, ще бъде дадена в бюлетина.
За въпроси можете да звъните на:
0883 392 582– Добромир Добрев, Габрово

☺ Настаняване
Можете да намерите места за настаняване в Габрово.

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШЕТО СЪСТЕЗАНИЕ! ☺
Партньори

