Добре дошли!
Състезанието за купа “Великден” 2017 ще се проведе от 14 април до 17 април 2017 г.
със състезателен център в гр. Търговище при следната предварителна ПРОГРАМА:
14 април 2017 /петък/
13.00 часа старт на Масов старт Средна дистанция
15 април 2017 /събота/
12.00 часа старт на купа “Търговище” Спринт, World
Ranking Event
16 април 2017 /неделя/
11.00 часа старт на Средна дистанция, World Ranking
Event
17 април 2017 /понеделник/ 10.00 часа старт на Дълга дистанция
.
14.00 часа – обявяване на резултатите, награждаване на
победителите и закриване на проявата
Организатор.
Състезанието ще бъде организирано от СКО “ВАРИАНТ 5” ТЪРГОВИЩЕ и Община
Търговище с кмет д-р Дарин Димитров.
Вид, клас и възрастови групи.
Състезанията са дневни, клас “Б” индивидуални, за възрастовите групи:
Ж- 10; 12; 14; 16; 18; 20; 21Е; 21Б; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65 г. – и OPEN (къс; среден
и дълъг)
М- 10; 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.
Резултати и награди.
Четирите дни за купа „Великден” са отделни състезания. Няма общо класиране. За
всеки ден, първите три състезателя във всички възрастови групи ще бъдат наградени.
Ще има сериозни парични награди за елитните групи във WRE-стартовете.
Заявки.
Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 06 април 2017 год. online
на сайта НА БФО – www.orienteering.bg за български клубове и на сайта на
състезанието - cup.variant5.org/entry за участници от чужбина. Закъснели заявки ще
бъдат приемани срещу допълнителна такса от 6 лв.

Стартова такса.
За участниците от М/Ж12;14;16г. заявени до 06 април, стартовите такси ще бъдат
платени от Християн Фиехтер. След тази дата ще се заплаща такса според таблицата
по-долу.
За заявки направени до 06 април 2017 год, стартовите такси за членове на български
клубове по ориентиране са както следва:

Масов старт

Спринт

Средна

Дълга

M/ Ж 10

няма такса

няма такса

няма такса

няма такса

M/ Ж 12, 14

6.00 лв

5.00 лв

5.00 лв

8.00 лв

М/ Ж 16 до
Ж65 и М75

8.00 лв

8.00 лв

8.00 лв

10.00 лв

OPEN къс,
среден, дълъг

8.00 лв

8.00 лв

8.00 лв

8.00 лв

М/Ж 21 Елит

12.00 лв

WRE 15.00 лв

WRE 15.00 лв

12.00 лв

Възможност за закъснели заявки ще има срещу допълнителна такса от 6 лв. Заради
публикуването на стартовия списък заявки след този срок няма да бъдат приемани.
След 08 април и на място ще има възможност за участие само в отворените маршрути
(Отворен къс, среден и дълъг) – по всяко време. За тях може да се заявите дори и при
пристигането си в състезателния център.
Стартови списъци.
Стартовите списъци ще бъдат публикувани онлайн на 08 април 2017 год.
Организационен комитет.
Състезанието е организирано от Спортен клуб по ориентиране „Вариант 5” Търговище и
Швейцарския клуб „Вариант 5”. Главни съдии: Диан Бонев (България) и Марк Летау
(Швейцария); Връзки с отборите: Иван Сираков; Настаняване: Димка Чакърова
(chakarova(at)gmail.com).
Настаняване.
Настаняването ще бъде централизирано: само един човек – Димка Чакърова – ще
приема заявки за настаняване. Хотелите няма да приемат заявки за настаняване
директно. Тази промяна важи за следните хотели: Терра Европа, Търговище, Мизия и
Хан Крум. Други хотели и къщи за гости могат да бъдат резервирани директно. За
повече информация се свържете с Димка: chakarova(at)gmail.com
За контакти.
Може да четете новини на: www.variant5.org и www.cup.variant5.org
Следвайте ни за още новости на: www.facebook.com/velikdencup

