СК „Атлет 2004” Поморие,
Община ПОМОРИЕ
НАРЕДБА
ЗА ПРОВEЖДАНЕ НА VII ТУРНИР ПО СПОРТНО ХОДЕНЕ
за мъже, жени, юноши и девойки под 20г, юноши и девойки под 18г, момчета и
момичета под 16г.
І. Цел и задачи: Да се популяризира спортното ходене в България.
ІІ. Ръководство и организация
Турнира по спортно ходене се организира от Спортен клуб „Атлет 2004” Поморие с
активното съдействие на Община Поморие.
ІІІ. Място и време: 23 март 2019 г. в град Поморие, Старт-финал пред Стадион Поморие.
Програма на състезанието:
9,50 ч. - Откриване
10,00 ч. – Старт момичета под 16 г. – 2 км.
10,00 ч. – Старт момчета под 16 г. – 2 км.
10,20 ч. – Старт девойки под 18 г. – 3 км.
10,20 ч. – Старт юноши под 18 г. – 3 км.
10,45 ч. – Старт девойки под 20 г. – 5 км.
10,45 ч. – Старт юноши под 20 г. – 5 км.
11,20 ч. – Старт жени и мъже – 10 км.
12,30 ч. - Награждаване на победителите и закриване.
Терен – равнинен, асфалтова алея. Трасето е с обиколка от 1км.
ІV. Техническа конференция: 23.03.2019 год. (събота) от 9,00 часа в Стадион Поморие .
Присъстват до 2 представители от участващите клубове.
V. Класиране и награди: Класирането е индивидуално. Първите трима от всяка възрастова
група ще бъдат наградени с медали, грамоти и предметни награди.
VІ. Условия за участие: Всички заявени в срок състезатели, картотекирани в БФЛА, със
заверен предсъстезателен медицински преглед. Заявки се приемат на e-mail:
atlet_2004@abv.bg до 17 март 2019 г. Допуска се участие само в една възрастова група.
Състезателите участват с номерата с които са картотекирани в БФЛА.
Забележка: Ще бъде използван коридор за задържане / Правило 230.7(с) от
Състезателните правила на ИААФ/.
VІІ. Настаняване: хотел „ЗЕВС”, нощувка – 20 лв, нощувка със закуска – 25 лв
За резервация: 0888 866 174; office@zeus-hotel.com, Хотел „ЗЕВС” се намира в центъра на
град Поморие, ул.“Г.С.Раковски“ 9.
Хотел „Св.Св. Петър и Павел”, За резервация: 059628002, 0879530095,
info@hotelpetarpavel.com, Хотела се намира до Стадиона, ул. "Проф. Стоянов" №11
За допълнителни въпроси – тел: 0887 098 340; e-mail: atlet_2004@abv.bg

