БЮЛЕТИН
Държавно първенство по ски ориентиране 2022 г.
СПРИНТ и СПРИНТОВА ЩАФЕТА
МЯСТО и ПРОГРАМА
Финална арена – м. Картола – 41.696104, 24.786889

15ти януари (събота) – спринтова щафета
от 12:30 до 13:30 – проверка на документи в района на финала
13:30 – техническа конференция и избор на комисия по контестациите
13:45 – демонстрация на процедурата за стартирането и предаването
на спринтовата щафета
14:00 – старт на ДП – спринтова щафета
16ти януари (неделя) – спринт
10:30 – старт на първите номера – ДП-спринт
12:00 – закриване на първенството и награждаване

РЪКОВОДСТВО и СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
Главен съдия
Валентин Гърков
Зам. главен съдия
Тодор Педев
Технически ръководител
Георги Хаджимитев
Контролен съдия
Петър Доганов
СпортИдент
Лидия Николова
Старши – снегоутъпкване
Борис Йосифов
Старши – старт
Красимир Данаилов
Старши – финал
Диан Николов

ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ
Състезанията ще се проведат с електронната система за измерване и
обработка на резултатите – СПОРТИдент.
Станциите ще бъдат настроени в безконтактен режим на работа. Ще се
използват само безконтактни чипове – собствени или осигурени от
БФО, срещу заплащане!
Наем на безконтактен чип – 2 лв. на старт, а при загубен чип се заплаща
неговата стойност.

РАЙОН, КAРТА и СЛЕДИ
• Картола – среднопресечен район с иглолистна растителност и
открити площи. Снежната покривка в района е около 20-50 см.
• Следите ще бъдат обработени с ратрак и моторни шейни, като
съотношението между бързите, скоростните и бавните ски следи е
съответно в границите: 65%: 33%: 2%, а ширината им е според
правилника.
• Картата е в мащаб – 1: 5000, хоризонтали през 5 м, Размер на картния
лист – А4.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА – СПРИНТОВА ЩАФЕТА
• 21 г. – два поста по 3 кръга
• 20 г. – два поста по 2 кръга
Всички участници в спринтовата щафета бягат с предварително
получени състезателни номера поставени на десния крак.
Първите постове са мъжете и стартират с масов старт. Картите ще се
получават 1 мин. преди старата в лявата ръка зад гърба, като 15 сек.
преди старта ще се подаде команда „карти“.
Картите за вторите/третите постове, ще бъдат поставени на табла с
номера на щафетата отгоре, като състезателят взема най-горната
карта. Всички постове задължително преминават през точка К.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА - СПРИНТ
Стартов интервал за спринт – 1 мин.
Състезателите се явяват три минути преди стартиране за проверка.
Първа клетка – чистене на чип, втора клетка – проверка на чип и SIACтест, трета клетка – старт. Стартирането става след звуков сигнал и със
стартова станция. Закъснелите стартират без стартова станция.
Картите се вземат от кошници след старта, преди точка “К“. Поставени
са вдясно за мъже и вляво за жени. Състезателите задължително
преминават през точка К!

Часовникът на старта показва времето на стартиране. Станциите Clear,
Check и Start работят за всички чипове в контактен режим, а SIAC-тест
в безконтактен режим.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАЛА
Финишира се по маркиран коридор от последна точка до финала. На
спринта времето на състезателя спира след безконтактното
преминаване през финалната линия.
На спринтовата щафета финалната станция се намира след финалната
линия, като позицията на щафетния отбор в класирането се определя
според реда на финиширане на последния пост, като в случай на
финален спринт се взема предвид преминаването на гърдите на
състезателя през финалната линия.
ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ
СПРИНТОВА ЩАФЕТА
Време на пост

МЪЖЕ
М12
М14
М16
М18
М21
М35
M40
М45
M50
М55
M60
М65
M70
M75
M80

21-г. – 6 ПОСТА
6-8 мин.

СПРИНТ
Време на
ЖЕНИ
победител
10-12 мин.
Ж12
10-12 мин.
Ж14
10-12 мин.
Ж16
10-15 мин.
Ж18
10-15 мин.
Ж21
10-15 мин.
Ж35
10-15 мин.
Ж40
10-15 мин.
Ж45
10-15 мин.
Ж50
10-15 мин.
Ж55
10-12 мин.
Ж60
10-12 мин.
Ж65
10-12 мин.
Ж70
10-12 мин.
Ж75
10-12 мин.
Ж80

20-г. – 4 ПОСТА
6-8 мин.

Време на
победител
10-12 мин.
10-12 мин.
10-12 мин.
10-15 мин.
10-15 мин.
10-15 мин.
10-15 мин.
10-15 мин.
10-15 мин.
10-15 мин.
10-12 мин.
10-12 мин.
10-12 мин.
10-12 мин.
10-12 мин.

Разстояние от финала до стартa – 200 м
Контролно време – 50 мин.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
• Състезанията ще се проведат при пълно спазване на
противоепидемиолгичните мерки във връзка с COVID19! В тази
връзка, организаторите няма да раздават вода и чай.
• Молим състезателите по време на състезанията да спазват всички
разпоредби, свързани с епидемиологичната обстановка в страната.
• Напомняме на състезателите да се съобразяват със забранените
райони за Европейското първенство по ски ориентиране за мъже и
жени и Световното първенство по ски ориентиране за ветерани,
които ще се проведат от 21ви до 27ми януари. Информация за
забранените райони може да бъде намерена също и в сайта на
първенството: www.esoc-wmsoc2022.bg

НА ДОБЪР ЧАС!

