1-ви официален тренировъчен лагер за
EYOC 2023
14-19 Октомври 2022

Покана

Организатор
Българска Федерация
Ориентиране
Община Велинград
СКОБ Младост Благоевград

Контакти
Официален уебсайт - https://eyoc2023.eu/
Георги Карталов, +359 888 546 192
Ел.адрес за въпроси и запитвания:
eyoc2023@gmail.com

Място
Велинград, България

Предварителна програма
14 Октомври 2022 (Петък )
Купа Родопи - спринтова дистанция
Пристигане на отборите до 15:00
старт на първите номера 16:00

15 Октомври 2022 (Събота )
Купа Родопи - дълга дистанция
старт на първите номера 10:00

16 Октомври 2022 (Неделя )
Купа Родопи - средна дистанция
старт на първите номера 10:00
Награждаване 13:00

17 Октомври2022 (Понеделник) Тренировъчен ден
Сутрин 10:00 - 12:30 горска тренировка
Следобяд 16:00 - 17:30 спринтова тренировка

18 Октомври2022 (Вторник) Тренировъчен ден
Сутрин 10:00 - 12:30 горска тренировка
След обяд 16:00 - 17:30 спринтова тренировка

19 Октомври2022 (Сряда) - Тренировъчен ден
Сутрин 10:00 - 12:30 горска тренировка
Отпътуване на отборите

Повече информация за Купа Родопите, по-късно в Бюлетин 1.
Маршрутите и картите са направени от техн. екип за EYOC.
В тренирочъчните дни за всяка тренировка ще има 4
различни маршрута по категориите EYOC (W16, M16, W18, M18).
Всички тренировки ще бъдат оборудвани с контролни стойки
със знак и SI станция. Това е включено в цената.
GPS координатите за всяко място ще бъдат обявени в
Бюлетина. Запазваме си правото да променим програмата.
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Климат
Дневните температури са в диапазона 16-21º C,
Нощните 4-9º C
Дъждовни дни - 9
Надморска височина на Велинград - 777 m

Терен и Карти
Купа Родопи

Спринт

Дълга
дистанция

Средна

Релеф

От равнинен до
пресечен терен

Средно до силно
пресечен

Средно пресечен

Камъни и скални
образувания

Не

На места има
скали и скални
образувания

На места има скали
и скални
образувания

Растителност

Паркова
растителност

Предимно
борова гора, на
места смесена

Предимно борова
гора, на места
смесена

70% city map, 30%
parks

По-голямата част По-голямата част от
от картата е от 80- картата е от 80-100%
100%
проходимост
проходимост

Видимост

Добра видимост

По-голямата част
от картата (80%) е
с 80-100%
видимост

По-голямата част от
картата (80%) е с 80100% видимост

Пътна мрежа

Асфалтирани
пътища и алеи от
всички категории.

Средно развита.
Има пътища и
пътеки от всички
категории

Средно развита.
Има пътища и
пътеки от всички
категории

Any special features

No

No

No

Проходимост
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Тренировки

#

ТР1

ТР2

ТР3

ТР4

ТР5

Карта

Дата

17 Окт

17 Окт

18 Окт

18 Окт

19 Окт

Час

Локация

Тип
тренировка

10:0012:30

Велинград
5 км от
състезателния
център

Дълга и Щафета

16:0018:00

10:0012:30

16:0018:00

10:0012:30
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Велинград
2 км от
състезателния
център

Велинград
4 км от
състезателния
център

Велинград
2 км от
състезателния
център

Велинград
4 км от
състезателния
център

Спринт

Дълга и Щафета

Спринт

Дълга и Щафета

Забранени райони
Посетете Google maps, за да видите всички забранени райони,
както и всички налични карти за тренировки и терени.
*Настаняването за тренировъчни лагери се намира извън
ембарго зоните. Главните пътища са маркирани като
разрешени за шофиране и ходене пеша.

Заявки и стартови такси
Преди 25 Септември 2022:
6 лв. на човек за тренировка и 25 лв. за всички тренировки
След 25 Септември 2022:
6 лв. на човек за тренировка, и 35 лв за всички тренировки
Стартовата такса включва карти с маршрути отпечатани на
специална хартия, както и контролни стойки със знак и SI
станция на терена.
Купа Родопа
преди 25 Септември 2022:
25 лв. на човек за трите старта
След 25 Септември 2022:
30 лв. на човек за трите старта
Заявки за Купа Родопа, на страницата на БФО
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Настаняване и храна
Организаторите са договорили преференциални цени
за храна и спане.
Храна и нощувка – 5 пансионата х 60 лева.
При самостоятелно настаняване, моля внимавайте, тези места
за настаняване да не са в зоните с ембарго.

Как да се регистрираме
1. Регистрацията е възможна само чрез попълване на формата
за заявка: Линк за сваляне
Попълнената форма за зявка се изпраща на:
eyoc2023@gmail.com
2.Ще получите имейл за потвърждение на имейл адреса,
предоставен във формата за заявка, както и отговор на всички
допълнителни въпроси, ако имата такива.
3. Плащането за 1-ви тренировъчен лагер се дължи само по
банков път. Данните за плащане (изготвена фактура) ще бъдат
изпратени в имейла за потвърждение.

