БЮЛЕТИН
Плана оупън 2020
I. ВРЕМЕ, МЯСТО, ПРОГРАМА
Състезанията ще се проведат 3-ти и 4-ти октомври 2020 г. със състезателен център – вилна зона
„Ярема“ при следната предварителна програма:
o Събота – 03.10.2020 г. – 10:30 – старт – Плана оупън 2020 – средна дистанция 1;
o Неделя – 04.10.2020 г.– 10:30 – старт – Плана оупън 2020 – средна дистанция 2;
o Неделя – 13:30 – награждаване на победителите и закриване на състезанията;
Секретариатът ще работи в района на финала
GPS-координати: 42.500789°N 23.325290°E
II. ОРГАНИЗАТОР
СКО СЕРДИКА – София
III. ВИД, КЛАС и МАРШРУТИ

Плана оупън 2020 е дневно, клас „Б“ – с маршрути:
ОТВОРЕН КЪС – подходящ за възрастови групи М/Ж 14,
ОТВОРЕН СРЕДЕН – подходящ за възрастови групи М16, М45 Ж35
ОТВОРЕН ДЪЛЪГ – подходящ за възрастови групи М/Ж 18, М/Ж21А, М35
ОТВОРЕН – подходящ за възрастови групи Ж16, Ж45, М55

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
До Плана оупън 2020 ще бъдат допускани състезатели при задължително представяне на
предсъстезателен медицински преглед.
V. СТАРТОВИ ТАКСИ и ЗАЯВКИ
Възрастова група

Плана оупън 2020
Плана оупън 2020
Средна дистанция 1 -BGN
Средна дистанция 2 - BGN
Отворен къс
10
10
Отворен среден
10
10
Отворен дълъг
10
10
Отворен
10
10
Заявки се приемат чрез системата за заявки на БФО (www.orienteering.bg).
Срок за подаване на заявки – 25.09.2020г. – 23:59:59 ч.
Молим всички участници да заплащат стартовите такси по банковата сметка на СКО Сердика IBAN
BG46FINV91501217446492.
VI. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
За двата дни ще има общо класиране по дистанции. Класиралите се на първите три места ще бъдат
наградени с предметни награди от BRYZOS.
VII.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Състезанията ще се проведат с електронната система за измерване и обработка на резултатите –
СПОРТИдент.
Терен:
Районът е разположен между 1300 м и 1450 м над морското равнище, като граничи със в.з. Ярема,
а от източната му част границата е главен път София – Самоков. Отличителна характеристика е
микрорелефът с много теренни форми – дерета, оврази, връхчета и ями. Има участъци с камъни и
скали. Гората е предимно от бял бор, като в преобладаващата си част е с много добра
проходимост и видимост, но има и участъци с подрасти. Пътната мрежа е добре развита.
Карта ЯРЕМА
Изработена от Георги Хаджимитев в периода 2014-2017 и обновена през август-септември 2020
М:1:7500
Хоризонтали през 5 метра
Дължини на маршрутите:
МАРШРУТ

Дължина
(км)

КТ
(брой)

ДЕН

1-ви

2-ри

1-ви

2-ри

Отворен къс
Отворен среден

2,1- 2,3
3,2 - 3,4

2,1-2,3
3,2 - 3,4

9-10
9-10

9-10
9-10

Отворен дълъг
Отворен

3,8 - 4,0
3,0 - 3,1

3,8 - 4,0
3,0 - 3,1

9-10
9-10

9-10
9-10

VIII.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.
IX. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Време и климат:
Районът се намира на висока надморска височина. Призоваваме състезателите да бъдат
подходящо облечени, включително за резки промени във времето.
Старт:
Стартът се намира в района на ханче Ярема (42.50897°N 23.33010°E) и отстои на около 2 км
от финала.
Картите са отдясно за мъже и отляво за жени
Всеки състезател носи отговорност за вземането на правилната карта.
Финал:
На финала ще има минерална вода за финиширалите състезатели.
Паркинг и главен път:
Молим състезателите да паркират във в.з. Ярема без да пречат на входовете и изходите и
да спират само от едната страна. Финалът е достижим в рамките на 10-15 мин. от всяка
точка на вилната зона. Ще има контролен знак на главния път, указващ отбивката за
финала.
МОЛИМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ДА ПРОЯВЯВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ ПРИ
ПРИДВИЖВАНЕ ПО ГЛАВЕН ПЪТ СОФИЯ – САМОКОВ
Противоепидиемични мерки:
При провеждане на състезанията ще се спазват всички действащи мерки и заповеди за
неразпространение на вирусната инфекция COVID19. Молим всички участници и
присъстващи стриктно да съблюдават правилата.

