НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУПА “С КАРТА ИЗ ТЪРНОВГРАД” И
“THREE HILLS CUP” 2014
Време и място
22-23 март 2014 (събота и неделя)
Състезателен център – Туристически дом „Трапезица”
гр. Велико Търново
Програма
21 март(петък)

16:00 ч – - пристигане и проверка на документите
19:00 ч в състезателния център

22 март(събота)

до 14:00 ч - пристигане и проверка на документите
на място на финала
15:00 ч - Старт - спринтова дистанция (С карта
из Търновград)
17:00 ч - Награждаване на победителите от
спринтова дистанция
21:00 ч - Наблюдаване на звук и светлина
крепост “Царевец”

23 март(неделя)

10:00 ч - Старт – средна дистанция WRE (Three
hills cup)
14:00 ч – Награждаване на победителите

Организатор
СКО “Трапезица – 1954”
Българска федерация по ориентиране
Община Велико Търново
ТД “Трапезица – 1902”
Съдийски
състав
Главен ръководител
Главен съдия
Техн. Ръководител
Секретар
Контролен съдия

Проф.дпн. Пламен Легкоступ
Александър Атанасов
Георги Карталов
Константин Койнов
Григор Караиванов

Three hills cup
22-23 March 2014
Възрастови
групи
Мъже 10, 12, 14, 16, 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65+

Жени 10, 12, 14, 16, 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65+
Open 1 – къс и лесен за ориентиране
Open 2 – къс и труден за ориентиране

Право на
участие
Всички картотекирани състезатели на клубове, членове на
БФО за 2014 г.; Индивидуални състезатели и клубове от
Европа и света, деца от УСШ и ОДК

Заявки и
документи
Онлайн Българска федерация ориентиране

Orienteering online
skotrapezitca1954@abv.bg
Краен срок 14 март 2014 г.
*Заявки, получени след срока ще бъдат
таксувани с двойна стартова такса.

За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен
състезател, на ден.
За загубен чип ще се заплаща 31/85 лева.
Състезателите участват на собствена отговорност!
При проверката на документите ще се изисква
предсъстезателен медицински преглед.
Класиране и
награди
Състезателите, класирали се до трето място
отделните възрастови групи ще бъдат наградени.
Стартови такси
до 3 март 2014
М/Ж 10
M/Ж 12, 14
М/Ж 21 Е
Всички останали

Без стартова такса
Средна – 4 лв
Спринт – 2 лв
Двата – 5 лв
Средна – 10 лв
Спринт – 5 лв
Двата – 12 лв
Средна – 7 лв
Спринт – 4 лв
Двата – 9 лв

след 3 март 2014
Без стартова такса
Средна – 4 лв
Спринт – 2 лв
Двата – 6 лв
Средна – 10 лв
Спринт – 5 лв
Двата – 15 лв
Средна – 7 лв
Спринт – 4 лв
Двата – 11 лв

www.threehillscup.blogspot.com | skotrapezitca1954@abv.bg
www.skotrapezitca1954.com

в
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Желаещите да получат документ-фактура, трябва предварително да
преведат парите по банков път. Всички разходи са за сметка на
участващите клубове.
Има възможност за плащане в брой при пристигане на състезателите.
Технически данни
Средна дистанция (WRE)
Терен Средно до силно
пресечен терен с множество
микроформи и различни по големина скални
образувания – от малки единични камъни до големи
скални откоси и скални полета. Средно развита пътна
мрежа с всички категории пътища. Растителността
варира от силно до слабо проходима.

Спринтова дистанция
Терен Средно до силно пресечен терен; стара градска част и
парк. Добре развита пътна мрежа – алеи, пътища и
стълбища от всички категории. Растителността варира от
силно до слабо проходима.

Подробности по техническите данни, както и друга информация за проявата
ще бъдат представени в Бюлетин № 1.
Обща
информация
За повече информация:
Еmail: skotrapezitca1954@abv.bg
Интернет: СКО “Трапезица 1954” | Three hills cup

www.threehillscup.blogspot.com | skotrapezitca1954@abv.bg
www.skotrapezitca1954.com
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ДОБРЕ ДОШЛИ В
СТАРОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД ВЕЛИКО
ТЪРНОВО!

www.threehillscup.blogspot.com | skotrapezitca1954@abv.bg
www.skotrapezitca1954.com

