НАРЕДБА
за преовеждане на
21-ви Национален лекоатлетически пробег за
“Купа Самоков”
и в памет на Драголюб Спасов - ЛЮЦ
04.10.2020 г. /неделя/
гр.Самоков

СК „Рилски атлет“

Община Самоков

Дата и място:
04.10.2020 г.(неделя) гр.Самоков
старт-финал на центъра на града, площад “Захари Зограф”
Часови график, възрастови групи,
разстояния и награден фонд (в лева):

9:45 ч. - Официално откриване на пробега
1во
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Класиране:
Класирането е индивидуално,състезателите участват с номерата
определени от Б.Ф.Л.А. Награждават се всички състезатели, класирали
се до 6-о място в различните възрастови групи според горепосочената
таблица.
Класиралите се на първите три места ще бъдат наградени с медали,а
до 6-то място и с грамоти.
12,30ч.-Награждаване
Заявки на email: k_chiflidjanov@yahoo.de
Краен срок за заявка 30.09.2020 г. (понеделник)
Документи за участие съгласно наредбата на БФЛА
За масовите бягания на децат - записване преди старта.

Общи положения
Всеки състезател има право да участва в една възрастова група.
Настилката е асфалт.
Една обиколка е 450 м. Бяга се около сградата на Община Самоков.
Проверката на състезателите ще се извършва 10 мин. преди старта.
За настаняване:
Хотел “Елена” (срещу бензиностанцията на “Лукойл”), 35 легла, 15 лв.
нощувка, тел: 0896 63 85 45, 0722 66 498
Къща за гости „АЛЕКС“ -/на центъра/15легла- 25лв. Тел.0888816625
За допълнителна информация:
тел. 0885 80 36 83 (Костадин Чифлиджанов) - главен ръководител на
състезанието.
Добре дошли в гр.Самоков !!!
Пожелаваме успех на всички !!!

Състезанието се провежда в памет на уважавания
самоковски треньор по Лека атлетика
Драголюб Спасов - ЛЮЦ

