П О К А Н А
За участие в
петдневни състезания по ориентиране

Купа „БЕГУН” 2022

С Т Р Е Л Ч А

*ОРГАНИЗАТОРИ
Спортен клуб по ориентиране „Бегун” Варна, Българска Федерация по Ориентиране с
партньорството на Община Стрелча

*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА

Състезателен център – гр.
Стрелча, местността Скумсале
(42.555760, 24.333259 )
с
условия
за
безплатно
бивакуване
в
района
на
ФИНАЛА, който ще бъде един
за всички състезателни дни.

Състезанията ще се проведат в периода 03-07 август 2022г. при следната
предварителна ПРОГРАМА:
03
•
•
04
•
05
•
06
•
07
•
•

август Сряда - Ден 1 – средна дистанция
от 14.00 до 15.30 часа - проверка на документи на Финала
16:00 часа – Старт на първите номера
август Четвъртък – Ден 2 – дълга дистанция
10:00 часа – Старт на първите номера
август Петък - Ден 3 – спринтова дистанция (горски спринт)
11:00 часа – Старт на първите номера
август Събота - Ден 4 – дълга дистанция
10:00 часа – Старт на първите номера
август Неделя - Ден 5 – средна дистанция
10:00 часа – Старт на първите номера
13.00 часа - Награждаване

*ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Дневно, клас Б за възр.групи M/Ж: 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35, 45, 55, 65, 75,
Отворен маршрут
В случай на малко заявки организатора може да обедини няколко възрастови групи.

*ПРАВО НА УЧАСТИЕ, ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ
Състезатели и клубове членове на Българска Федерация Ориентиране могат да
пускат заявките си на сайта www.bgof.org,
останалите състезатели на сайта
www.orienteeringonline.net. Заявки по е-мейл няма да бъдат приемани. Състезатели заявили
участието си след крайния срок за заявки ще бъдат допускани само при възможност от
организаторите срещу заплащане на двойна стартова такса. Всички състезатели участват на
свой риск и отговорност.
Краен срок за заявки – 27.07.2022 – 23:59:59 ч.
Състезание

Купа „БЕГУН“
2022

Възрастова група

За един старт

Пакетна цена
за всички
стартове

М/Ж 12,14

6 лв.

25 лв.

М/Ж 16,18,65,75

8 лв.

35 лв.

За останалите групи

12 лв.

50 лв.

М/Ж 10 участват без стартова такса.
Данни за плащане на стартовите такси по банков път:
Банка Уникредит Булбанк
Получател: Сдружение СКО „Бегун” Варна, ул. „Иван Драсов” 11
SWIFT/ BIC: UNCRBGSF
IBAN BG76 UNCR 7000 1520 0315 76

*ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
Състезанията ще се организират с използването на електронната система
“Sportident”. Посочете номерата на собствените чипове в заявката. Наем на чип – 2 или 3
лева в зависимост от модела на чипа. При загубен чип се заплаща неговата стойност.

*РЕГЛАМЕНТ ЗА TOЧКУВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Състезателите ще получават точки от всеки старт, като в общото класиране ще
отпадне един старт на всеки състезател, където е получил най-малко точки. При
декласиране на един от стартовете се счита, че състезателят получава 0 точки. При
декласиране или не стартиране на повече от един от стартовете, състезателят не
участва в общото класиране. Точките ще се изчисляват по формула с максимален брой
точки 100 за победителя във всяка възрастова група за съответния ден.
ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ:
Максимален
брой
точки
(времето
на
състезателя
–
времето
на
победителя)/времето на победителя*100
Първите трима във всяка възрастова група за всички стартове ще бъдат наградени с
медали.
scobegun@abv.bg
www.begun.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!

