МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ПРОГРАМА „ДЕЦАТА И СПОРТНИЯ КЛУБ“

Клуб спортно ориентиране ДИАНА-Ямбол

БЮЛЕТИН
за провеждане на състезание по ориентиране купа
„КАБИЛЕ“и скоростно изкачване на „Зайчи връх“
I.ВРЕМЕ И МЯСТО, ПРОГРАМА:

Състезанията ще се проведат на 15.11.2020г.неделя в околностите на гр.
Ямбол, в археолиогически комплекс Кабиле/НАР-КАБИЛЕ/,достъпен от
магистрала „Тракия“ и в двете посоки

10:00ч.-отваря секретариатът на финалната арена
10:30ч.-Пристигане и записване на незаявените участници
11:00ч.-Старт на състезанието по ориентиране
12:30ч.-Старт скоростно изкачване на Зайчи връх
13:00ч.-Награждаване на победителите
II. ВИД, КЛАС и МАРШРУТИ
Купа Кабиле 2020 е еднодневно състезание за деца с маршрути:
1.ОТВОРЕН ЛЕСЕН –1000мерта с 9к.т. подходящ за възрастови групи
М/Ж 10-12 год.,
2.ОТВОРЕН СРЕДЕН –1400метра с 13к.т. подходящ за възрастови групи
М/Ж14 г
3.ОТВОРЕН ТРУДЕН –2500метра с 19к.т. подходящ за възрастови групи
М/Ж 16,18
Всички над 18 год. могат да стартират по желание по маршрут 1,2 или
3,но не участват в класирането.
III.ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Всички състезатели и клубове, които ще участват в състезанието,
трябва да направят онлайн заявки чрез сайта на БФО http://www.bgof.org/ до 24 :00 ч. на 11.11.2020г.
Няма да се събират стартови такси.
Участниците се състезават на собствена отговорност!
IV. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
За двата старта/ориентиране и скоростно изкачване на Зайчи връх/ ще
има отделно класиране по дистанции,отделно за мъже и жени
Класиралите се на първите три места ще бъдат наградени с медали на
ориентиране и плакети за скоростното изкачване и материални
награди за всички победители.
Отборни купи до 3 място ще се връчват на отборите с най-много
участници.
V.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Състезанията ще се проведат с електронната система за измерване и
обработка на резултатите – СПОРТИдент.
Терен: Районът е разположен на около 300метра над морското
равнище и представлява множество разкопки на антично селище.Има
много теренни форми – понори,разкопки, каменни стени и ями. Има
участъци с камъни.Преобладаващата си част е открита неравна
местност с много добра видимост, но има и участъци с подраст.
Пътната мрежа е добре развита.
СКОРОСТНО ИЗКАЧВАНЕ НА ЗАЙЧИ ВРЪХ:
Зайчи връх е възвишение в Сърнена гора-най-източната част на
Средна гора.Възвишението е високо около 300 метра.Тук се намира
най-древното светилище на богинята Кибела и тракийската слънчева
обсерватория.
Трасето до върха 550 метра със 70 метра сборно изкачване.
Рекордът на трасето е 2 мин.58 сек.
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!ПАЗЕТЕ СЕ!ОЧАКВАМЕ ВИ!

