Бюлетень № 1
18-й Чемпіонат Світу з ARDF
Албена, Болгарія 2016
Вересень 3 - 9
Болгарська

федерація

радіоаматорів

(BFRA)

запрошує

ARDF

команд,

індивідуальних конкурентів, а також гостей з усього світу на 18-й чемпіонат світу ARDF,
який повинен буде проведений

в Болгарії у вересні 2016 (кілька попередніх заходів

запланованих протягом тижня перед чемпіонатом – див. нижче).
Болгарія та більш конкретно болгарське узбережжя було господарем численних
важливих міжнародних ARDF змагань і ми, як організатори, завжди робили все, щоб усі
учасники і гості залишали нашу країну ні з чим іншим, як з хорошими спогадами. Для
чемпіонату світу 2016 ми вибрали нові райони, де до цього моменту, змагання з ARDF не
відбувалися, ми запевняємо, що чемпіонат світу буде проведено відповідно на найвищому
технологічному рівні і з відмінним відношенням в тому, що стосується потреб учасників
та прохань, що вони могли б мати.
Організатор:
Болгарська Федерація радіоаматорів - BFRA
Телефони: +359 889318297
E-пошта: lz3nn@abv.bg, bfra_hq@hotmail.com
Сайт: www.ardf2016.com
Адреса для листування: BFRA, ПО Скринька 830, BG-+1000 Софія, Болгарія
Місце проведення: Місце проведення чемпіонату буде Албена, недалеко від міста
Варна.

Більш

детальну

інформацію

про

Албену

можна

знайти

тут:

http://albena.bg/en/pages/about-albena.html
Центр подій: Розміщення буде в готелі Орхідея *** та Орхідея Парку ***, що
розташовані поблизу парку в готельному комплексі і у 800 метрах від пляжу.
Перебування в готелях включає все основне, що означає, проживання, триразове
харчування, безкоштовні напої (наприклад, кава, чай, пиво, вино та інші алкогольні напої
виготовлені у Болгарії) з 7:30 годин до 23:00. Також є відкритий літній театр в готельному
комплексі, де відбуватиметься вручення нагород.
Транспорт до місця проведення: Деякі з команд приїжджатимуть, як зазвичай,
своїми власними транспортними засобами. Інші можуть вибрати свій кінцевий пункт
призначення серед міжнародного аеропорту Варна, міжнародного аеропорту Бургас, або
відповідно залізничного вокзалу в цих містах. Міжнародний аеропорт Софія знаходиться

відносно далеко від місця зустрічі (510 км), але організатори забезпечать доставку до
місця проведення і назад за проханням.
Ціни на доставку будуть опубліковані в наступному Бюлетені і залежатимуть від
кількості людей, які добираються, а також місця, до якого вони дісталися (що означає:
вони їхатимуть з Софії, Варни або Бургасу).
Змагання: Класичні дистанції на обох діапазонах (дводіапазонна система), спринт
та фоксоринг.
Використовуватиметься система SPORTident. Програмне забезпечення буде
надаватися спеціалісту в цій галузі Karl-Heinz Schade - DL7VDB http://www.ardf-fjww.com.
Організатори забезпечать відстеження GPS найсильніших спортсменів в категоріях M19,
W19, M21, W21. Приклад GPS стеження ARDF змагань можна побачити з цьогорічних
міжнародних змагань у Приморсько в наступних посиланнях:
FOXORING: http://tracksport.eu/map/map.html?id=954242512 3.5 MHz
CLASIC COMPETITION: http://tracksport.eu/map/map.html?id=954242513

Ми забезпечимо справжніми результатами всіх категорій за допомогою елементів
радіо дистанційного управління.
Категорії:
Відповідно до Правил: W19, M19, W21, M21, W35, M40, W50, M50, W60, M60,
M70
Розклад:
Серпень 29 – Вересень 03, 2016 – змагання напередодні – ARDF WORD CUP
2016.
Змагання відбудуться до чемпіонату світу (як у 2012 році в Копаонік, Сербія)
Під час чемпіонату ARDF WORD CUP 2016 пройдуть чотири незалежні змагання:
Класика на 3,5 МГц, класика на 144 МГц, фоксоринг і спринт.
Перші три конкуренти в кожній категорії будуть нагороджені медалями. Всі
учасники отримають сертифікат. Змагання проходитимуть у чотирьох областях, відмінних
від тих, що обрані для чемпіонату світу. Більш детальна програма для ARDF WORD CUP
буде представлена в наступному бюлетенів.
Вересень

03

–

09

18-й

ЧЕМПІОНАТ

СВІТУ

ЗІ

РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇ
Субота, 3 вересня 2016 - прибуття, тренування (спринт + foxoring)
Неділя, 4 вересня 2016 - foxoring
Понеділок, 5 вересня 2016 - спринт, тренування (класика)
Вівторок, 6 Вересня 2016 - перша класика

СПОРТИВНОЇ

Середа, 7 вересня 2016 - екскурсія
Четвер, 8 Вересня 2016 – друга класика, hamfest (фуршет)
П'ятниця, 9 вересень 2016 - від'їзд
Оплата:
ДЛЯ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ:
Стартовий збір (у тому числі перевезення на старт і до фінішу, карти, фуршет):
50 євро за участь - 200 євро за всі змагання.
Акредитація оплати для не учасників (голови команд, ЗМІ і т.д.), у тому числі
транспортування до старту і з фінішу, карти, фуршет):
50 євро за людину за весь період змагань.
Транспорт – плата за гостя:
5 євро за змагання
Розміщення учасників та офіційних осіб, гостей:
Ціна на помешкання для двох, де все включено (проживання, триразове
харчування, напої (чай, кава, соки, пиво!)
35 євро в день на людину (учасники, тренери, ЗМІ, гості).
210 євро за весь період на двомісне розміщення.
Одномісне базове розміщення де все включено (проживання, триразове
харчування, напої (чай, кава, соки, пиво!)
50 євро в день на людину (спортсмени, представники, ЗМІ, гості).
300 євро за все на одномісне розміщення.
За змагання на передодні – ARDF WORD CUP 2016:
Стартовий збір (у тому числі перевезення на старт і до фінішу, карти):
10 євро за змагання, 40 євро за весь період.
Транспорт – плата за гостя:
5 євро за змагання
Розміщення учасників та офіційних осіб, гостей:
Ціна на двомісне базове проживання де все включено (проживання, триразове
харчування, напої (чай, кафе, соки, пиво!)
35 євро в день на людину (спортсмени, представники, ЗМІ, гості).
Одномісне базове розміщення де всевключено (проживання, триразове харчування,
напої (чай, кава, соки, пиво!)
50 євро в день на людину (спортсмени, представники, ЗМІ, гості).
Оплата нарепед:
Організатори пропонують 10% знижку на передоплату до 15 червня 2016

наступним чином:
ДЛЯ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ ARDF:
Стартовий збір (у тому числі перевезення на старт і до фінішу, карти, фуршет):
45 євро за участь - 180 євро за всі змагання.
Акредитація оплати для не учасників (голови команд, ЗМІ і т.д.), у тому числі
транспортування до старту і з фінішу, карти,фуршет):
45 євро за людину за весь період змагань.
Розміщення учасників та офіційних осіб, гостей:
Ціна на помешкання для двох,

де все включено (проживання, триразове

харчування, напої (чай, кава, соки, пиво!)
31,5 євро в день на людину (учасники, тренери, ЗМІ, гості).
189 євро за весь період на двомісне розміщення.
Одномісне базове розміщення де все включено (проживання, триразове
харчування, напої (чай, кава, соки, пиво!)
45 євро в день на людину (спортсмени, представники, ЗМІ, гості).
270 євро за все на одномісне розміщення.
За змагання на передодні – ARDF WORD CUP 2016:
Стартовий збір (у тому числі перевезення на старт і до фінішу, карти):
9 євро за змагання, 36 євро за весь період.
Розміщення учасників та офіційних осіб, гостей:
Ціна на двомісне базове проживання де все включено (проживання, триразове
харчування, напої (чай, кава, соки, пиво!)
31,5 євро в день на людину (спортсмени, представники, ЗМІ, гості).
Одномісне базове розміщення де всевключено (проживання, триразове харчування,
напої (чай, кава, соки, пиво!)
45 євро в день на людину (спортсмени, представники, ЗМІ, гості).

Крайній термін листа про участь:
20 лютого 2016.
Лист про участь (додається на останній сторінці цього бюлетеня) повинен бути
відправлений бажано по електронній пошті.
Погода:
Погода у цей період року є стабільним, як правило, сонячна, з денними
температурами (як повітря так і води) 23-25C градусів, іншими словами - ідеал для
відпочинку та купання.

Візова вимога:
Громадяни більшості країн, що візьмуть участь в чемпіонаті не потребують візи
для в'їзду в Болгарію. В учасників з декількох країн вимагатимуть візу для в'їзду у
Болгарію. BFRA допоможе в отриманні безкоштовних віз.
Карти:
Карти (IOF standard) будуть переглянуті в 2015/2016.
Заборонена територія:
З моменту публікації цього Бюлетеня заборонено тренуватися або пересуватися в
будь-якій

лісопарковій

зоні

на

картинці

нижче.

http://ukraine.ardf.ru/doc/2015/Bulletin_1_ARDF_2016.pdf Допустимі вийнятки є офіційне
орієнтування і ARDF заходи, організовані в Болгарською Федерацією з орієнтування або
BFRA.
Ландшафт:
Лісові масиви знаходяться в 50 км діапазоні.
Рельєф горбистий і детальний, рівнинний і зі схилами.
У місцях є глибокі яри та мілководні річки.
Фотографії областей змагань і зразки карт.
http://ukraine.ardf.ru/doc/2015/Bulletin_1_ARDF_2016.pdf

