19-21.08.2016г., м. КАРАНДИЛА Сливен, България

С любезното съдействие на Община Сливен и
Туристическо дружество „Сините камъни“ Сливен

Секретариат: Красимира Дянкова
Технически ръководители: Веселин Илиев
Контролни съдии: Илиан Дянков
Старши съдия старт: Банчо Събев
Старши съдия финал: Нено Дянков
Старши съдия забавления за малки и големи: Димо Чолаков
SportIdent: Лидия Николова

1.Време и място:
Стартовете ще се проведат в Национален парк Карандила от 19 до 21
Август 2016г. Ще бъде организиран палатков лагер в ПП Сините Камъни,
- Слънчева поляна.
Подробности за други възможности за настаняване – следете сайта на
състезанието :

2.Предварителна програма
19.08.2016г.-петък
17.00 Къса дистанция, м.Карандила
20.08.2016г.- събота
10.00 средна дистанция
15.00-19.00 възможност за тренировъчни бягания, забавни игри с
елементи на ориентиране, веселба над Сливен - палатков лагер
21.08.2016г.- неделя
10.00 средна дистанция

3.Организатори
Състезанието е организирано от клуб „Сини камъни“-Сливен

4.Вид, клас, възрастови групи:
Дневни индивидуални стартове, клас „Б“, със следните възрастови групи:
Жени - 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35,40, 45, 50г.
Мъже - 10, 12, 14, 16, 18, 21E, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60г.
OPEN, OPEN турист
Забележка: При по-малко от 3-ма участници във възрастова група,
организаторите си запазват правото на обединяване на групите!

5.Право на участие
Всички, които обичат ориентирането и любителите на природата, които все
още не са запознати с ориентирането, като спорт. Всеки участник участва
на собствена отговорност.

6.Заявки и документи
Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 14.08.2016г. на
сайта на БФО. За наем на чип се заплаща според тарифата на БФО. За
загубен нает чип се заплаща според тарифата на БФО.

7.Стартови такси
Ще се събират по броя на заявените състезатели, при следните условия:
М/Ж <10,10, 12, 14
- без стартова такса
М/Ж -16
- къса - 3лв., средна -4лв.(три старта - 9лв.);
всички останали групa - къса - 5лв., средна -7лв.(три старта - 16лв.)
За останалите забавни стартове таксите ще бъдат уточнени в бюлетина. За
тренировъчните бягания такси няма да се събират!

8.Технически данни
Средно до силно пресечен терен. Преобладаваща широколистна гора с
добра проходмост. Множество характерни дървета. 20% открити площи

9.Класиране и награди
Класирането ще бъде индивидуално и отборно. Състезателите на
първите три места ще бъдат наградени отделно за Спринта на
19.08.16, за купа „Дилян Ибришимов“ на 20.08.16 и за Купа
„Сливен“ на 21.08.16
Допълнителна информация за дължините на маршрутите и особеностите на
терена ще бъде изнесена в Бюлетин No.1.
Организаторите си запазват правото на промени по програмата за
провеждането на
стартовете!

.

Допълнителна информация:
Илиан Дянков -0896697615
Кристина Димитрова – 0889314889

