НАРЕДБА
За провеждане на 49-то традиционно състезание по ориентиране за

Купа >ПЪРВА
ПРОЛЕТB
B 2011
>
2011година
I.Време
I.
и място::
Състезанието ще се проведе на 26 март (събота) и 27 март (неделя) 2011 година със състезателен
център # Шуменско плато , при следната програма:
26 март (събота)
18:00 часа -Секретариатът започва работа в района на състезателния център-BФургонитеB
20:00 часа-Старт на нощния етап.
27 март (неделя)
9:30 часа-Секретариатът започва работа в района на състезателния център # паметник на убитите
курсисти /по пътя м/у Стария град и паметник BСъздатели на Българската държаваB/
11:00 часа-Старт на дневния етап за купа >Първа пролетB-2011(класическа дистанция).
13:00 часа-Закриване на състезанието и награждаване на победителите от двата етапа.

II.Организатор
на състезанието е КО >Мадарски
конникB.
B.
II.
>
III.Вид , клас и възрастови групи::
III.
Дневно и нощно клас >БB- индивидуални.
-Нощен етап: маршрути А,В,С със съответните дължини :
А- 2,0-2,5 км
В-3,5-4,0 км
С-5,0- 5,5 км
-Дневен етап
Жени и мъже 10,12,14,16,18,21,35,45+
IV.Право
на участие имат всички клубове по ориентиране от страната и чужбина.
IV.

V.Заявки
V.
:
Поименни заявки за участие в дневния етап до 18.03.2011г.
18.03.2011 на адрес: www.bgof.org посредством
клубната регистрация или на e-mail: springcup2011@gmail.com
Състезанията ще се организират с използването на електронната система >SportIDENTB за дневния
етап, а нощното състезание ще се проведе с картони . Наем на чип # 1 лев за старт. Загубен чип
31/49/85 лева според модела .
VI.Техническите
данни ще бъдат дадени в Бюлетин 1 , който ще бъде получен при пристигането
VI.
на отборите в състезателния център.

VII.Класиране
и награди
VII.
Класиралите се състезатели до трето място в отделните групи и отборът победител в комплексното
класиране ще бъдат наградени.

VIII.Материални
условия и стартови такси :
VIII.
Всички разходи са за сметка на участващите клубове.Стартовата такса е в размер на 3 лв. за М/Ж
12;14 и 16 г.,а за всички останали възрастови групи 4 лв. за старт и 5 лв. за подадени заявки след
18.03.2011 г. , като за групите М/Ж 10 е без стартова такса.
Стартовата такса ще се събира при получаване на бюлетина и стартовите минути в секретариата на
състезанието, съобразно явилите се състезатели от подадената заявка .

IX. Настаняване :
хотел СТАРИЯ ГРАД тел.054/802010 # 13лв./за състезанието по ориентиране /
http://stariagrad.com/
- почивна станция ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ # 10лв /чрез 0885827011- Янко Бояров./
- парк-хотелBКЬОШКОВЕТЕB-www.kyoshkove.com
- хотел ОРБИТА # 054/801698
За допълнителна иформация: www.sportidentbg.com/springcup2011 или на
тел.0885827011- Янко Бояров.
-

