КЛУБ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
4300 Карлово, ул. Водопад 33, Тел.: 0896/ 688 523
E-mail:karlovo_tur@abv.bg

Община Карлово
Българска федерация по ориентиране
СКО „Васил Левски” – Карлово
ТД „Васил Левски” – Карлово

ПОКАНА
за провеждане на купа „Васил Левски” 2022
/ спринт и средна дистанция /
Време, място и програма: Състезанията за купа „Васил Левски” 2022 / спринт и средна
дистанция/ ще се проведат на 11 и 12 юни 2022 г./ събота и неделя / в районите на град
Карлово и село Бегунци при следната предварителна програма:
11 юни 2022 г. (събота)
• от 14.30 ч. до 15.30 ч. – Пристигане, проверка на документите в състезателния център
в град Карлово и регистрация;
• 15.30 ч.- Техническа конференция в района на финала;
• 16.00 ч.- Старт на първите номера на спринта за купа „Васил Левски” 2022.
• 18.30 ч. - Награждаване на възрастови групи М-10 и Ж-10 –спринт в района на
финала.
12 юни 2022 г. (неделя)
• от 10.00 ч. до 10.30 ч. - Пристигане и регистрация в състезателния район на село
Бегунци;
• 10.30 ч.- Старт на първите номера на средна дистанция за купа „Васил Левски” 2022;
• 13.30 ч.- Награждаване на победителите в района на финала.
Организатори :
Състезанията се организират от Община Карлово, Българска федерация по
ориентиране, СКО „Васил Левски” – Карлово, ТД „Васил Левски” – Карлово и със
съдействието на Клуба по ориентиране „Пловдив” – град Пловдив.
Вид, клас и възрастови групи: Състезанията за купа „Васил Левски” 2022 са
индивидуални, дневни, клас Б, спринт и средна дистанция за възрастови групи:
М-10 и Ж-10 – само спринт в град Карлово, бягат по маркировка
М- 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65+
Ж- 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65+ и Open

Ако заявените състезатели са по-малко от 3 в група, състезателите се преместват в
съседната по – силна група.
Заявки и документи: Поименни заявки за участие се подават до 6 юни (понеделник)
2022г. до 24.00 часа на сайта на Българската федерация по ориентиране www.orienteering.bg чрез клубната регистрация. За заявки получени след крайния срок
участниците ще бъдат допуснати в състезанието при възможност от организаторите.
Допълнителна информация, заявки след срока и запитвания може да отправите на
имейл: karlovo_tur@abv.bg или на телефон 0896/ 688 523 – Ан. Рунташки – председател
на СКО „Васил Левски” – Карлово.
При проверка на документите в секретариата, състезателите трябва да представят
застраховка и предсъстезателен медицински преглед. Участието на състезателите без
тези документи е на лична отговорност.
Право на участие: В състезанията имат право на участие всички клубове по спортно
ориентиране в страната, както и отбори на извънучилищни звена – УСШ, ОДК,
Младежки домове, Ученически спортни клубове и други. Състезанията ще се
организират с използването на електронна система SportIdent. Номерата на личните
чипове се посочват в заявката. Състезателите нямащи чипове заплащат наем за чип от
3 лв. на старта. Загубен чип се заплаща според стойността му.
Стартови такси за всеки един от стартовете:
М/Ж 10 – без стартова такса;
М/Ж 12, 14, 16, 18, 65+ - стартова такса 5,00 лв., за двата старта такса - 9,00 лв.;
М/Ж 21, 35, 45, 55 и Open – стартова такса 8,00 лв, за двата старта такса - 15,00 лв.
Класиране и награди:
Класирането е общо за двата дена.
Индивидуално: Първите трима във всяка възрастова група ще бъдат наградени с
медали.
Отборно: Първите три отбора събрали най–много точки ще получат купи. Всички
завършили състезатели носят точки за комплексното класиране за купа „Васил Левски”
2022. СКО „Васил Левски” – Карлово не участва в комплексното класиране.
Материални условия: Всички разходи са за сметка на участниците. Стартовата такса ще
се събира при проверка на документите, съобразно подадената заявка.В деня на старта
заявки и промени се извършват при техническа възможност.
За да не остане дете без подарък, молим да подадете в срок заявките на състезателите
от групи М/Ж10.
Технически данни: Подробни данни за местността, мащаба, дължината на маршрутите
и други технически данни за състезанията за купа „Васил Левски” 2022 ще бъдат
дадени в Бюлетин 1.
Очакваме ви – времето и мястото на провеждане на състезанието по спортното
ориентиране за купа „Васил Левски” 2022 са ясни. Пожелаваме ви успешен старт!

