БЪЛГАРСКАТА
ПАРКОВА КУПА
цели, история, настояще,
бъдеще

ЦЕЛИ
● Да се откликне на съвременното
развитие на спортното ориентиране и
новата състезателна дисциплинаспринт.
● Целенасочено спортно обиграване на
елитните български състезатели
ПОСТИГНАТО
• Получи се нов тласък на нивото на
българските състезатели с
показателни резултати на
международно ниво.
• Преобладаващо всички успехи,
медали, титли на българските
национали е на спринтовата
дистанция.

ИСТОРИЯ
Началото бе поставено през 2005 година с
учредяването на спринтовата верига”БЪЛГАРСКА
ПАРКОВА КУПА”
Учредители и първи организатори на кръговете през
първата година
-СКО ”Север”
- първи кръг в Плевен
-СК ”Компас-крос”Русе- втори кръг в Русе
-СКО ”Трапезица”
- трети кръг във В.Търново
-КО ”Вариант 5 ”
- четвърти кръг в Търговище
Проектът продължи до 2009 год, включително
като през петте години на провеждане на БПК
домакини бяха освен посочените клубове и
градове, така и клубовете в градовете – Ямбол,
Несебър, Вършец, Ловеч, Дряново, Карлово,
Враца, Албена, Разлог

НАСТОЯЩЕ
През 2015 година отново бе даден рестарт на БПК
• СКО”Трапезица”- първи кръг
• СКО” Вариант 5 ”-втори кръг
• СКО „ Бегун - трети кръг”

С благодарност към ръководствата за клубовете
за отличното провеждане !

НОСИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРКОВА
КУПА ЗА 2015 ГОДИНА :
ЖЕНИ-ЕЛИТ - АНТОНИЯ ГРИГОРОВА
МЪЖЕ – ЕЛИТ - ИВАЙЛО КАМЕНАРОВ

Домакини за 2016 :
Първи кръг – 2 април 2016/събота
град НОВИ ПАЗАР
Втори кръг – 3 април
СОК“ КАМЧИЯ“

2016/неделя

Трети кръг – 2 юни 2016/четвъртък
град ВАРНА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОМАКИНИТЕ-ОРГАНИЗАТОРИ
Райони - паркове, жилищни квартали, крайградски зони за отдих.
Старт и финал – на близко разстояние един от друг за да има възможност за непосредствено
следене развоя на състезанието и възможност за нормално коментиране и на стартиращите и на
финиширащите състезатели. Ползуване на една/еднаква материална база за всички кръгове. Привличаща
украса от знамена и транспаранти.
Видима контролна точка – да има в близост до старт/финала
Коментатор и озвучаване – задължително !Коментаторите да са двама!
Състезателни номера – по два за всеки състезател, изработени по образец
Стартови списъци – за всички отбори, коментатор,медии, поставени и на
инф.табло
Информационно табло – поставено на видно място, поставени на него
ст.списъци, карти, плакати, спонсори и др.
Стълбичка за награждаване – задължително !
Електронна система”Спорт-Идент” – за провеждане на състезанието.
Задължителна охрана на СИ станциите. Специални стойки за станциите, които да са поставени
хоризонтално
Контролните знаци и станциите – да бъдат поставени 20 мин преди старта.
Награждаването – да се организира тържествено в присътвието на
Кмет или специално поканена известна спортна личност-олимпийски или световен шампион, да се
поднасят цветя и венци за победителите при възможност и предметни награди от местни спонсори
Съдиите – да бъдат с отличаващо се спортно облекло-шапки, тениски...

РЕГЛАМЕНТ
Възрастови групи Група „Елит“– във всеки кръг стартират по 20 състезатели при М- Елит и 20 състезателки
при Ж-Елит, с право на участие в тези групи на състезатели от възрастови групи 16,18,20,21 и повече години.
Останали възрастови групи на кръговете от Парковата купа Ж, М-12,14, 16,18-21, 35,40,45,50,55,60,65,Опън.
Стартиране Група “Елит“ - За първия старт състезателите се определят от организаторите съгласно
постиженията (класиране) от предходната година. За следващите етапи стартирането е в обратен ред на
временното класиране.
Право на участие в следващия(втория етап) получават
- при Мъже-Елит и Жени -Елит първите 17 състезатели от класиране в първия етап + 3 състезатели
(показали най-добри времена от първия етап измежду състезателите от масовото състезание). При липса на
заявени състезатели организаторите попълват бройката до 20.
- За последния етап стартирането е в обратен ред на временното класиране.
Карти – в мащаб М 1:4000 или М 1:5000.
Най-добри времена - 14-15 мин.
Стартов интервал - 1 минута. Стартирането е с електронна станция. Да има стартов съдия пред
състезателите на стартовата линия, пускащ ги да стартират в точната секунда!
Наредба - за съответния кръг на БПК да се изготви минимум 45 дена преди съответния старт и
се изпрати до клубовете и до Секретаря на БПК за поставяне на сайта на БПК.
Стартова такса - определена в конкретизираната годишна наредба
Заявките е необходимо да са пристигнали при организаторите 7 дена преди съответния старт.

Точкуването на кръговете от БПК се извършва по следната таблица:
Място Точки Място Точки Място Точки Място Точки
1 25
6 15
11 10
16
5
2 21
7 14
12
9
17
4
3 19
8 13
13
8
18
3
4 17
9 12
14
7
19
2
5 16
10 11
15
6
20
1

След всеки старт се извършва общо
временно класиране на М - Елит и Ж - Елит
за БПК и за всички останали групи.
Крайното класиране е на базата на
спечелените точки от всички
стартове/кръгове. Победителите стават
носители на “Купата на България по
Парково Ориентиране”

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОГРАМА :
11,30 ч - започване работа на секретариата (на мястото
на финала), регистриране на състезателите,
получаване на бюлетин
12,00 ч - техническа конференция
12,30 ч - раздаване на номерата от Елитната група на
първите шест
13,00 ч - старт
13,45 ч

- награждаване на етапа от Парковата купа

14.15 ч

- старт на останалите възрастови групи

15,30-16.00 ч- награждаване на победителите от всички
възрастови групи

Заб: - възможно е по преценка на Организатора да се
транслира с един час цялата програма в зависимост от
съответните обективни обстоятелства

Задължения на състезателите:
-

-

-

Екипировката , с която участват да бъде в добър
приличен вид.
Да присъстват на всички церемонии ( откриване ,
награждаване , закриване на състезанието). На
награждаването да се явяват със състезателните номера
поставени на гърдите
По време на състезанието състезателни номера-два броя
да са закрепени добре на гърдите и гърба , да не се
прегъват и закриват спонсорите.
Да се отзовават на интервютата на медиите и
коментатора на състезанието.
Състезателите ,класирали се на първите три места на
всеки кръг от БПК задължително да нанасят вариантите си
на - http:// route.bgorienteering.com

Жури

:В състава на жури (комисия по контестациите) влизат
лицата от Орг.комитет на БПК, главния съдия и техн.ръководител
Интернет страница – http://park-cup.bgorienteering.com
e-mail адрес
– park-cup@bgorienteering.com
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Проф.Атанас Георгиев - БФО
Константин Койнов - БФО
Камен Каменаров - Оперативен щаб
Иван Димитров- Оперативен щаб
Валентин Каменаров- Оперативен щаб
-Ръководителите на клубове-домакини

КАНДИДАТСТВАНЕ


СЪОБРАЗЕНО С КОНКРЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ



КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА КРЪГОВЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ
ДО 30 СЕПТЕМВРИ ВСЯКА ГОДИНА НА АДРЕС:

БЪДЕЩЕТО
От всички нас- Българската
ориентироваческа общност
зависи дали ще я има
БЪЛГАРСКАТА ПАРКОВА КУПА !

