НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
КУПА “ВЕЛИКДЕН-2014”
І.Време, място и програма.
Състезанието за купа “Великден-2014” ще се проведе от 18 април до 21 април 2014г. със
състезателен център - сградата на Вариант 5, ул.”30 януари” №3А, намираща се в центъра на
града - зад киното, до сградата на БЧК в гр. Търговище при следната предварителна ПРОГРАМА:
18 април 2014 /петък/
-10.00 до 13.30 часа - проверка на документи в района на финала в село Кралево
-14.00 часа - старт на One-man relay. Карта „Кралево”
-18.00 часа - обявяване на резултатите и награждаване на победителите в гр. Търговище;
19 април 2014 /събота/
-10.00 до 12.30 часа - проверка на документи в района на финала;
-13.00 часа - старт на първите номера – Българска Паркова Купа - карта „Попово-център”;
-15.30 часа - награждаване на победителите;
-19.00 часа - банкет с DJ Тенев в ресторант ”……….”.
20 април 2014 /неделя/
-11.00 часа - старт на първите номера – Средна дистанция. Карта „Фисека”;
-14.00 часа - обявяване на резултатите, награждаване на победителите.
купа Търговище
21 април 2014 /понеделник/

-10.00 часа - старт на първите номера – Дълга дистанция World Ranking Event.
Карта ”Горско село”
-14.00 часа - обявяване на резултатите, награждаване на победителите и закриване на
проявата.
ІІ.Организатор.
Състезанието ще бъде организирано от СКО “ВАРИАНТ 5” ТЪРГОВИЩЕ.
ІІІ.Вид, клас и възрастови групи.
Състезанията са дневни, клас “Б” индивидуални, за възрастовите групи:
Ж- 12; 14; 16; 18; 20; 21Е; 21Б; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 г.
М- 12; 14; 16; 18; 20; 21Е; 21Б; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75 г. и OPEN (къс; среден и дълъг);
За деца до 10 г. ще бягат по маркировка или с карта по линейни ориентири.
ІV.Право на участие.
В състезанията имат право да вземат участие всички клубове и ученически спортни школи в
страната с неограничен брой състезатели.
V.Заявки и документи.
Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 11 април 2014 год. online на
www.variant5.org . Сайтът е отворен и вече могат да се пускат заявки. За наем на чип ще се взема
такса от 1 лев на заявен състезател. За загубен чип ще се заплаща 44 или 85 лв.

VІ.Стартова такса.
За участниците от М/Ж 12; 14; 16 г. заявени до 11 април НЯМА стартова такса. След тази
дата ще се заплаща такса според таблицата по-долу.
Стартовата такса ще се събира по броя на заявените състезатели, като следва:
Възрастова група
М/Ж 10
М/Ж 12; 14

ONE MAN RELAY
Няма такса
6 лв

СПРИНТ
Няма такса
4 лв

СРЕДНА
Няма такса
4 лв

ДЪЛГА WRE
Няма такса
5 лв

М/Ж 16 до Ж65, М75 и OPEN
6 лв
5 лв
5 лв
6 лв
М/Ж 21 Елит
6 лв
6 лв
8 лв
12 лв
Състезатели заявени след крайния срок ще стартират само при възможност от страна на
организатора!
VIІ.Награди.
Добри новини за елитните състезатели (М21Е, Ж21Е): Парични награди ще има и на "One man relay"
(18 април 2014)! Освен това, паричната награда за купа „Търговище” WRE дългата дистанция (21
април 2014), която носи точки за Световната ранглиста, ще бъде значително увеличена! С тези
повишения в паричните премии се опитваме да подкрепим и да уважим усилията на най-добрите
елитни състезатели! Повече подробности ще бъдат публикувани в предварителния бюлетин в
началото на 2014 г.
Предвид
икономическите
условия
в
България, и тази година СКО „Вариант 5” ще
запази досегашната си традиция и дори ще
увеличи подкрепата към клубовете в
страната, които работят с подрастващи.
Много често не всички желаещи деца могат
да
вземат
участие
в
многодневни
състезания, защото отборите изнемогват
финансово.
С
помощта
на
нашия
швейцарски приятел и спонсор Христиан
Фиехтер българските клубове ще имат
възможност да доведат повече деца на
четиридневната купа „Великден”. През 2014
година за възрастови групи М/Ж 10, 12, 14,
16 години заявките подадени в срок са
безплатни. В същото време, клубовете ще
получат премии за всяко дете, което вземе
участие в състезанията за минимум 3 старта
> Всички клубове, които вземат участие в купа «Великден » 2014 г. от 18 април (петък, one-man-relay,
за четири старта), ще получат премия от 15 лeва на дете.
> Всички клубове, които вземат участие в купа « Великден » 2014 г. от 19 април (събота, спринт,
минимум за три старта), ще получат премия от 10 лeва на дете.
Правила:
Премиите от Христиан ще бъдат изплатени само:
• за деца от възрастови групи 10, 12, 14 и 16.
• за деца, които имат заявка за участие и стартират в купа «Великден» 2014 г. минимум за три старта.
Срок за заявките до 11 април.
• на клубове, които навреме си изпратят заявката по Интернет чрез нашата система за заявки:
http://variant5.org/velikdencup/?page_id=107
Премиите ще бъдат изплатени след втори състезателен ден от швейцарското сдружение „Вариант 5”.

