ПОКАНА
ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ
9-то ИЗДАНИЕ НА КУПА ТРИТЕ ХЪЛМА И
ТРАДИЦИОННАТА СПРИНТОВА ДИСТАНЦИЯ
С КАРТА ИЗ ТЪРНОВНГРАД
I. ОРГАНИЗАТОР
СКО ТРАПЕЗИЦА-1954
http://skotrapezitca1954.com/
Клуба по ориентиране Трапезица – 1954 организира международното
състезание за купа „Трите хълма“ от 2012 г. насам. Нашата постоянна цел е да
предоставим на участниците добро преживяване, технични маршрути и
качествени карти и терени за ориентиране. За поредна година състезанието ще бъде отворено за
семейства, ученици, студенти и работещи, които искат да пробват за първи път спорта и да се
забавляват, докато се движат сред природата.
Главен съдия
Технически ръководител
Главен секретар
Ръководител старт
Ръководител финал
Оператор SportIdent
Контролен съдия
Съдия Деца 10
Комендант

Григор Караиванов
Георги Карталов
Марияна Атанасова
Красимира Друмева
Александър Атанасов
Лидия Николова
Апостол Атанасов, Валентин Шишков
Десислава Димитрова
Борис Борисов

ІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО
20- 22 март (петък, събота и неделя) 2020
Състезателен център – „Момина крепост“ м-ст. Ксилифор
ІІІ. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
20 март (петък)
- до 14:30 ч. пристигане, проверка на документите в района на финала
- 15.00 ч. старт спринтова дистанция
- 17.30 ч. Награждаване на победителите за Купа „С карта из Търновград“
21 март (събота)
- до 13.30 ч. пристигане и регистрация (финална арена средна дистанция)
- 14.00 ч. старт на средна дистанция 1 ден
22 март (неделя)
- 10.30 ч. старт на средна дистанция 2 ден
- 13.00 ч. Награждаване на победителите за Купа „Трите хълма“

ІV. ВИД, КЛАС И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Състезанията са дневни, за Купа Трите хълма и С Карта из Търновград , клас Б за възрастови
групи:
Мъже 10, 12, 14, 16, 18 , 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,70+
Жени 10, 12, 14, 16, 18 , 20, 21E, 21A, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
Open1-къс и лесен за ориентиране, Open2-къс и труден за ориентиране
Семейства и начинаещи. Няма ограничения за участващите отбори
V. ЗАЯВКИ И ДОКУМЕНТИ
Онлайн Българска федерация ориентиране (www.bgof.org)
Краен срок 01 март 2020
*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.
VI. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
В спринтовата дистанция победителите ще бъдат наградени с медали.
В средната дистанция първите трима във всяка група ще бъдат наградени с
материални награди, осигурени от нашите спонсори – SIGN SPORT, BRIZOS, VALDI , Винарна
ЯЛОВО, KARMELA, ЕКСТРАПАК, SONIC MOD и други
VІI. СТАРТОВА ТАКСА
Ще се събира по броя на заявените състезатели, както следва:
ДО 01 март 2020 г.
М/Ж 12, 14 - 3 лв. на старт , 8 лв. за всички
М/Ж 16,18,65,70 + - 7 лв. на старт, 15лв. за всички
М/Ж 20, 21 Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
Open 1, Open 2 - 10лв. на старт, 25 лв. за всички
М/Ж - 10 - без стартова такса
Тези, които искат да получат документ-фактура трябва да изпратят
съответната сума по банков път. На място ще се издават срещу 6 лв за банков превод.
Име: СКО Трапезица 1954
Банка:АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
Банков клон:Велико Търново
IBAN: BG07BUIN95611000524149
BIC: BUINBGSF
Всички разходи са за сметка на участващите клубове.

VІII .ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПЕТЪК 20.03.2020
Вид състезание
Карта
Описание на терена

Спринтова дистанция
Варуша- север
Мащаб 1:4000 , Х-2.5 м.
Релеф – от средно до силно пресечен. Стара
градска част на града
Пътна мрежа – добре развита пътна мрежа пътища и стълбища от всички категории,
покрити предимно каменна настилка
Растителност - Предимно единични храсти и
дървета .На места обрасли пространства.

СЪБОТА 21.03.2020
Вид състезание
Карта
Описание на терена

Средна дистанция
Преображенски манастир -север
Мащаб 1:7500 Х-5м.
Релеф – от среден до силно пресечен, малки
терени форми-дупки, окопи. На определени
части от картата изобилства от камъни, скални
откоси и скални образувания . Карата се разделя
от дълъг и висок скален масив (до30-40 м.)
Пътна мрежа – средно развита има пътища и
пътеки от всички категории.
Растителност - варира от силно до слабо
проходима. 30 % открити площи. Предимно
широколистна дъбова и габърова гора. На места
иглолистни насаждения обрасли с подраст.

НЕДЕЛЯ 21.03.2020
Вид състезание
Карта
Описание на терена

Средна дистанция
Самоводене-юг
Мащаб 1:7500 , Х-5 м.
Релеф – от среден до силно пресечен, малки
терени форми-дупки, окопи. На определени
части от картата изобилства от камъни, скални
откоси и скални образувания .
Пътна мрежа – средно развита има пътища и
пътеки от всички категории.
Растителност - варира от силно до слабо
проходима. 30 % открити площи. Предимно
широколистна дъбова и габърова гора. На места
иглолистни насаждения обрасли с подраст.

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

ДОБРЕ ДОШЛИ В СТАРОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД
ВЕЛИКО ТЪРНОВО!

