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ПОКАНА 

Купа „Чернатица“ 

Пловдив – Младежки хълм 

3-ти декември 2022 г. 
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 ВРЕМЕ, МЯСТО и ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

Купа „Чернатица“ ще се проведе на 3-ти декември 2022 г. на Младежки хълм - Пловдив – 

GPS: 42.134340, 24.727531 при следната предварителна програма: 

3 декември 2022 /събота/ 

• 13:00 – старт на първите номера – средна дистанция

• 15:30 – награждаване

ОРГАНИЗАТОР 

Спортен клуб по ориентиране „Пловдив”; 

Туристическо дружество „Чернатица“ – Пловдив; 

Община „Пловдив“; 

Българска федерация по ориентиране; 

ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Състезанието за Купа „Чернатица“ е клас „Б“, за групите: 

МЪЖЕ: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75 

ЖЕНИ: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65   

Отворен лесен, Отворен труден  

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Няма ограничения за участие в състезанието за Купа „Чернатица“. 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 – 30ти ноември (сряда) – 23:59:59 ч. 

Заявяването на състезатели след срока става на място при възможност на организаторите. 

М/Ж 10 М/Ж 12, 14, 65, 75 Всички останали 

без стартова такса 7 лв. на старт 10 лв. на старт 

 КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Състезателите, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. 

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

Състезанието е средна дистанция на карта в мащаб 1:5000 и ще се проведе с 

електронната система за измерване и обработка на резултатите – СПОРТидент. 

• Станциите ще бъдат настроени в контактен режим на работа.

• Наем на чип –  2 лв., а при загубен чип се заплаща неговата стойност.

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. 

* Допълнителна информация и подробностите по техническата част ще бъдат

публикувани в бюлетина. 

https://www.google.com/maps/@42.1343536,24.7273256,42m/data=!3m1!1e3
http://www.orienteering.bg/

