ПОКАНА
Държавно първенство по ориентиране – 12-18 г.
Държавно първенство по ориентиране – Ветерани
Купа „Пловдив“

гр. Баня
14-16 май 2021 г.
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ВРЕМЕ, МЯСТО и ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
ДП 12-18 г., ДП Ветерани и Купа „Пловдив“ ще се проведат от 14-ти до 16-ти май 2021 г. в
района на гр. Баня.
14 май 2021 /петък/
 от 11:30 до 13:30 – регистрация в района на финала
 14:00 – спринт – ДП 12-18
 15:30 – спринт – ДП Ветерани и Купа „Пловдив“ – 1ви ден
15 май 2021 /събота/
 10:00 – дълга дистанция – ДП 12-18
 13:00 – дълга дистанция – ДП Ветерани и Купа „Пловдив“ – 2ри ден
 17:00 – награждаване – гр. Баня
16 май 2021 /неделя/
 9:00 – щафета – ДП 12-18
 11:00 – средна дистанция – ДП Ветерани и Купа „Пловдив“ – 3 ти ден
 13:00 – награждаване

ОРГАНИЗАТОР
Българска федерация по ориентиране;
Спортен клуб по ориентиране „Пловдив”;
Със съдействието на Кметство гр. Баня;
Със съдействието на Кметство с. Бегунци;

ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Състезанията за ДП са дневни, клас „А“, за възрастови групи:
ДП 12-18: М/Ж – 12, 14, 16, 18;
ДП Ветерани: М/Ж – 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
Състезанието за купа „Пловдив“ е многодневно, клас „Б“, за групите:
Купа „Пловдив“: М21, Ж21, Отворен лесен

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
До старт на Държавно първенство ще бъдат допускани само редовно картотекирани
състезатели, представители на клубове, членове на БФО за 2021 г. Състезателите, които не
отговарят на тези условия, стартират в състезанието за Купа „Пловдив“, където няма
ограничения за участие.
За участниците в Купа „Пловдив” при проверка на
документите ще се изисква
предсъстезателен медицински преглед. Състезателите, които не представят горепосочения
документ, участват в състезанието на собствена отговорност.

ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ
Заявки се правят чрез регистрацията в сайта на БФО – www.orienteering.bg
Краен срок за заявки – 9ти май (неделя) – 23:59:59 ч.
Краен срок за поименни заявки на щафета – 15ти май (събота) – 17:00:00 ч.
ДП 12-18
без стартова такса

ДП Ветерани
10 лв. на старт

Купа „Пловдив“
10 лв. на старт
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След крайния срок за подаване на заявките БФО изпраща проформа фактура на
електронните пощи на клубовете за дължимите стартови такси за ДП. Заплащането им се
извършва до началото на първия състезателен ден. При регистрирането в секретариата се
представя копие от платежен документ, като се получава оригинална фактура с мокър
печат.
Банкова сметка на БФО:
БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
КЛОН СОФИЯ
IBAN BG41BPBI 7940 1001 2446 01
BIC BPBIBGSF
Заплащането на стартовите такси за Купа „Пловдив“ се извършва на място. Желаещите
да получат фактура трябва да направят предварителен превод по банковата сметка на
СКО „Пловдив“.
При регистрирането в секретариата се представя копие от платежен документ.
Банкова сметка на СКО „ПЛОВДИВ”:
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN BG13 STSA 9300 0026 3925 86
BIC: STSABGSF
Заявяването на състезатели след срока е възможно само за купа „Пловдив“ и става на
място, срещу двойна стартова такса и при възможност на организаторите.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Състезателите, класирали се на първите три места в отделните дистанции на ДП, ще бъдат
наградени с медали.
Състезателите, класирали се на първите три места в общото класиране от трите
състезателни дни за Купа „Пловдив“, ще бъдат наградени.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Състезанията ще се проведат с електронната система за измерване и обработка на
резултатите – СПОРТИдент.
 Станциите ще бъдат настроени в безконтактен режим на работа и в трите
състезателни дни.
Наем на безконтактен чип – 1 лв. на старт, а при загубен чип се заплаща неговата
стойност.
* Подробности по техническата част ще бъдат публикувани в бюлетина.

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Участието на състезателите е на
лична отговорност или на отговорността на клуба, който ги изпраща.

НАСТАНЯВАНЕ
Информация с възможности за настаняване в гр. Баня ще бъде публикувана допълнително.
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