НАРЕДБА
за провеждане на 48-то Републиканско първенство
по спортно, приложно ориентиранеи крос за служители на МВР
26-29 септември 2017 г. в гр. Добринище
І. ОРГАНИЗАТОРИ:
„Спортна асоциация – МВР”
ІІ. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЦЕНТЪР:
Добринище и Банско
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
В състезанията могат да вземат участие служители на МВР, пенсионирани и бивши
служители и участници от клубове, членове на СА - МВР с неограничен брой състезатели.
Забележка: Бившите служители и пенсионери на МВР участват от името на
поделението, където са служили преди пенсионирането или напускането.
ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Списък на участниците, заверен от директора, началника на звено „Човешки
ресурси” на съответното подразделение или председателя на спортния клуб.
2. Служебна карта, пропуск или други документи удостоверяващи самоличността и
служебното съответствие.
3. Предсъстезателен медицински преглед.
V. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ОРИЕНТИРАНЕТО:
- Щафетно бягане - Неограничен брой щафети от един отбор. Само щафетния отбор
класирал се на по-предно място носи точки за комплексното класиране. Точките на останалите
щафети не се предоставят на други отбори.
Щафетата е в три поста при задължително участие на двама мъже и една жена, като
реда на стартиране е: жена, мъж, мъж. Приблизителната дължина на пост е от 2500 м.
Щафета с трима мъже, три или две жени участва в класирането след последната
класирала се основна щафета (жена мъж, мъж).
- Приложно ориентиране със стрелба ( малокалибрен пистолет)
Всеки състезател/ка пробягва три обиколки (тип щафета), като след всяка обиколка пост, произвежда на огневия рубеж по 5 изстрела от разстояние 15 м по установка с 5

сегмента Ф 20 см. За всеки пропуск се пробягва наказателна обиколка от 100 м.
Приблизителната обща дължина на маршрутите по възрастови групи е:

4000 м

Мъже над 45 г.

Жени до 45 г.

Жени над 45 г.

3000 м

3000 м

2400 м

Внимание:
На приложното ориентиране се забранява всякакво боравене с
огнестрелното оръжие извън огневата линия. При констатирани нарушения състезателят ще
бъде дисквалифициран. Оръжието и боеприпасите се осигуряват от участниците.
- Класическа дистанция
Индивидуален старт за жени и мъже - приблизителна дължина на маршрутите по
групи е:
Мъже до 45 г.

Мъже над 45 г.

Жени до 45 г.

6000 м

5000 м

5000 м

Жени над 45 г.
4000 м

Ще се използва електронна система ”Спорт-Идент” на Българската федерация по
ориентиране. Състезатели, които имат лични електронни чипове е необходимо да ги заявят
при подаване на заявката. На останалите участници организаторите ще предоставят нужните
чипове за стартиране. Състезанията по ориентиране се провеждат в съответствие с правилата
на Българската федерация по ориентиране.
VІ. ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ КРОС:
Състезателни растояния:
Мъже до 45 г.

Мъже над 45 г.

Жени до 45 г.

5000 м

3000 м

3000 м

Жени над 45 г.

VІІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ В ОРИЕНТИРАНЕТО
Ще се извърши индивидуално, отборно и комплексно класиране.
1. Индивидуалното класиране ще бъдат наградени от първо до трето
място при жените и мъжете както следва:
- приложното ориентиране:
- с медали възрастови групи Ж и М до 45 г. и над 45 г.
- с грамоти възрастови групи Ж над 55 г. и М над 55 г.

2000 м

- в класическата дистанция:
- с медали възрастови групи Ж и М до 45 г. и над 45 г.
- с грамоти възрастови групи Ж над 55 г. и М над 55 г.
2. Отборното класиране е от постиженията в щафетното бягане. Класиралите се до
трето място отбори ще бъдат наградени с купи, а от четвърто до шесто с грамоти.
3. Комплексното класиране ще се оформи от сбора на точките на всички
участници от дирекция в приложното ориентиране, класическата дистанция и удвоените точки
от щафетното бягане (щафетата класирала се на по-предно място жена, мъж, мъж).
Класиралите се до трето място отбори ще бъдат наградени с купи, а от четвърто до
шесто място с дипломи.
Предимство при класирането ще имат отборите с жена участник.
При равен брой точки на два или повече отбора се гледа по-предното
класиране в щафетата жена, мъж, мъж.
Точки ще се начисляват съобразно заетото място според броя на завършилите
състезатели в съответната група, като последният класиран състезател в групата получава 1т.
и отбора в щафетата по следната таблица - Пример:
място

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

точки

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Бонус точки за първите три места +3 +2 +1
18 16 14
VІІІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ В КРОСА:
1. Комплексното класиране ще се оформи от сбора на точките на
от дирекция

всички участници

Класиралите се до трето място отбори ще бъдат наградени с купи, а от четвърто до
шесто място с дипломи.
При равен брой точки на два или повече отбора се гледа по-предното
класиране първо в група М до 45 г. и след това Ж до 45 г.
Точки ще се начисляват съобразно заетото място според броя на завършилите
състезатели в съответната група, като последният класиран състезател в групата получава 1 т.
по следната таблица - Пример:
място

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

точки

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-

Бонус точки за първите шест места в група М и Ж до 45 г. +6 +5 +4 +3 +2 +1
21 19 17 15 13 11

-

Бонус точки за първите три места в групи М и Ж над 45 г, +3 +2 +1
18 16 14

ІХ. ТЕХНИЧЕСКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- За ориентирането ще се проведе на 26.09. от 18:00 ч. в хотел „ Добринище“
- За кроса ще се проведе на 27.09. от 18:00 ч. в хотел „ Добринище“
Х. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:
Ще се приемат до 19.09.2017 г. в „Спортна асоциация – МВР”.
Внимание! За заявки получени след определения срок, организаторите не поемат
ангажименти за настаняване и поемане на разходи.
XІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
Разходите по организацията и за част от пансионата (в рамките на 25 лева на човек на
ден до 6 участници от дирекция) са за сметка на асоциацията.
Разходите за част от пансионата (в рамките на 20 лева на човек общо за 3 дни) и
пътните са за сметка на дирекциите или спортните клубове.
Адрес за кореспонденция:
1408 София
ул. Балша №18, стадион „Раковски”
Телефони за допълнителна информация:
25 848; 0888 444 361 – Юл. Арнаудов – СА –МВР
Служебна ел.поща: деловодство ЦБПС
e-mail: office@sa-mvr.com

ГЕН. СЕКРЕТАР НА
„СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР”: (п)
ЧАВДАР АТАНАСОВ

ПРОГРАМА
за провеждане на 48-то Републиканско първенство
по спортно,приложно ориентиране и крос за служители на МВР
26 – 29 септември 2017 г.- гр. Добринище

понеделник – 26 септември 2017 г.
до 18,00 ч.
18,00 ч.
19,30 ч.

- Пристигане и настаняване на отборите
- Техническа конференция с треньорите и водачите на
отборите в хотел „ Добринище“
- Вечеря
вторник – 27 септември 2017 г.

07,30 ч. - 08,30 ч.
09,30 ч.

- Закуска
- Откриване на Републиканското първенство и старт на
щафетите

12,00 ч.
18:00 ч.
20:00 ч.

- Обяд
- Техническа конференция за кроса в хотел „ Добринище“.
- Вечеря
сряда – 28 септември 2017 г.

07:30 - 08,30 ч.
10,00ч.
10,15ч.
10,30ч.

- Закуска
- Старт на дисциплината крос- жени- над 45
- Старт на дисциплината крос- жени- до 45
- Старт на дисциплината крос- мъже- над 45

10,45ч.
12,00 ч.
15:30 ч.
16:00 ч.
20:00 ч.

- Старт на дисциплината крос- мъже- до 45
- Обяд
- Прострелка на оръжието
- Старт в дисциплината - приложно ориентиране със стрелба
- Вечеря и награждаване на победителите в преминалите
дисциплини
четвъртък – 29 септември 2017 г.

07:00 ч. - 08:00ч.

- Закуска

09:30 ч.
12:00 ч.

- Старт на класическата дистанция по ориентиране
- Награждаване на победителите, обяд и отпътуване на
отборите

