
КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „МАДАРСКИ КОННИК“ ШУМЕН

БЮЛЕТИН №1

За  провеждане на 57-те състезания по спортно ориентиране за 
Купа „Първа пролет“ и Купа „Земята и хората – Първа пролет“   

Състезанията се провеждат със съдействието на:

ОБЩИНА ШУМЕН

HTTP://MAGPROM.NET

ТД „МАДАРСКИ КОННИК“
 

„КОНСУМАТИВИ“ ЕООД

   
 РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА

Главен съдия Иван Иванов 
Главен секретар Иван Кирилов
Технически ръководител Йордан Нанков
Контролен съдия Георги Колев
Старши съдия Старт Христо Николов
Старши съдия Финал Георги Недев
Лекар Мартин Кумбелиев

 ПРОГРАМА

Неделя, 21 Април 2019г   
    9:30  часа  Секретариатът  започва  работа  в  състезателния  център  -
Телевизионна кула, Северната страна на антените
              9:30 – 10:30 часа Проверка на документи в секретариата
            10:30 часа Старт средна дистанция за Купа „Първа пролет“
            11:00 часа Старт ученици III ОУ „Димитър Благоев“ за Купа „Земята и 
хората – Първа пролет“  
            12:30 часа Награждаване 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

GPS координати състезателен център: 43.283454, 26.890190
                                                                       

http://MAGPROM.NET/


Ж 10 и М 10: Ж 10 и М 10 стартират свободно, без фиксирана стартова минута най-
късно до 11:00 часа. Ще има отпечатани  карти с писания на тях, който желае може да ги
ползва.

Организация на старта: Състезателите трябва да се  явят на старта за проверка 3
минути преди времето им за стартиране.  На старта има  три клетки.  В първата
всеки състезател ИЗЧИСТВА своята SI карта в поставената за целта SI  станция
CLEAR.  Във втората ПРОВЕРЯВА   SI картата си в станция CHECK и получава
описание. В трета последна клетка преди да стартира задължително маркира своята
карта в  станция  START.  Състезателните  карти  се  взимат  непосредствено  след
третата клетка на старта. Точка „К“ се намира на 100м. от състезателните карти. 

Организация  на  финала: Състезателите  финишират  по  маркирана  отсечка  от
последна контролна точка. На финалната линия има поставена SI станция, в която
всеки  състезател  при  финиширане  поставя  своята  SI  карта  за  да  маркира
финалното си време.  След финиширането състезателите преминват по маркиран
коридор  за  обработване  на  SI  картата. Състезателните  карти   не  се  събират  на
финала.  Състезател,  който  не  е  финиширал  трябва  задължително  да  мине  през
финала.

Чистота: Молим, отпадъците да не се изхвърлят извън определените за това места.
Нека запазим природата ни чиста!

Бюлетини и информация: При регистриране на отборите в секретариата няма да им
бъдат давани бюлетини и материали с допълнителна информация. Всичко ще бъде
публикувано своевременно на страницата на БФО и закачено на информационно
табло в състезателния център.

Карта:   Шуменско плато „Лагер Ивански“,Мащаб 1:7 500  хоризонталите през 5 м. 
Реамбулирана през м.Юли 2018г.Размер на картния лист – А4. Картите са 
запечатaни в найлонови пликове. Описанието е на лицевата страна на картата. 
Отделно ще има  на старта. 

Специални символи:
-Паднало дърво – на местата, където падналите дървета помагат за ориентирането, 
те ще бъдат отбелязани на картата със знак злено -„Т“.

Релеф: От равнинен до силно пресечен, наличие на дупки, понори, на места
по склоновете камъни с различна големина.

Растителност:  Преобладава широколистна букова гора на много места с 
подраст, който ограничава частично придвижването и видимостта.На места има 
струпана дървесина и клони от проведена сеч, които не са отразени на карта и не 
влияят на ориентирането, но затрудняват придвижването.   

Пътна мрежа: Силно  развита, но поради особеностите на сезона и 
неизползваемоста им някои от пътищата се забелязват по-трудно.

Хидрография: Беден на водни обекти район. 

 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ:

Възр.
група

Дължина
км

Брой
КТ

Сборно
изк.

Възр.
група

Дължина
км

Брой
КТ

Сборно 
изк.

Ж 10 1,1 5 10 М 10 1,1 5 10

Ж 12 1,6 9 20 М 12 1,7 9 20
Ж 14 2,2 10 45 М 14 2,6 11 65
Ж 16 2,7 11 80 М 16 3,4 16 110
Ж 18 3,2 13 110 М 18 3,9 16 150
Ж 21 4,3 17 150 М 21 5,3 20 170
Ж 35 3,5 12 120 М 35 4,2 14 100
Ж 45 3 12 110 М 45 3,8 14 125
Ж 55 2,3 11 50 М 55 3,6 14 110

OPEN 3,1 6 95   М 60+ 2,7 14 60

   Допълнителна информация:   
                - състезателен център – финал – 50м.
                - финал  - старт – 200м.
                - старт - точка “К” – 100 м.
                - състезателни карти – точка „К“ - 100м.
                - последна КТ – финал – 70м.

       

 Организаторите от КО ”МАДАРСКИ КОННИК” Шумен Ви пожелават успешни 
стартове !


