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БЮЛЕТИН 
 

Купа „Пловдив“ 2019 г. 
27-29 септември 

 
 
 

*ОРГАНИЗАТОР 
Спортен клуб по ориентиране „Пловдив” – Пловдив. 
 
*ВРЕМЕ и МЯСТО 
Купа „Пловдив“ 2019 ще се проведе от 27.09 до 29.09. 2019 г. при следната   
ПРОГРАМА: 
27 септември 2019 /петък/ - НОЩНО, парк „Лаута“  

• от 18.00 до 20.00 часа – регистрация на финала; 
• 20.00 часа – техническа конференция; 

 • 20.30 часа – старт на първите номера;  
28 септември 2019 /събота/ - УДЪЛЖЕН СПРИНТ, квартал „Лаута“ и парк „Лаута“ 

• от 10.30 до 12.30 часа – регистрация на финала; 
• 12.30 часа – техническа конференция; 

 • 13.00 часа – старт на първите номера;  
29 септември 2019 /неделя/ - СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ, хълм „Бунарджик“ (Альоша) 
 • 10.30 часа – старт на първите номера; 
 • 13.00 часа – награждаване; 
 
*РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО  
Главен ръководител                             Елин Шабански 
Главен съдия                                         Валентин Владимиров 
Технически ръководител                     Петър Доганов 
Контролни съдии                                  Николай Личев, Иван Шопов, Атанас Костадинов 
Секретар                                               Венера Димитрова 
СПОРТидент                                          Петър Доганов 
Старши старт                                       Йосиф Димитров 
Старши финал                                    Фани Владимирова 
Медицинско обезпечаване               д-р Здравко Тарълов 
 
*ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
Стартовете са клас „Б” за възрастови групи:  

М – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65; 70+ 
Ж – 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 60+ 
OPEN 
Забележка: Нощното е без МЖ – 10, 12 
 

*ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
До участие ще бъдат допускани всички желаещи състезатели при представяне на 
предсъстезателен медицински преглед. Състезателите, не представили 
горепосочения документ, участват в състезанията на собствена отговорност. 
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*ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ 
Поименни заявки за участие в състезанието ще се правят чрез регистрацията на 
съответния клуб в сайта на БФО.  
 

СТАРТОВА ТАКСА За един старт За два старта За три старта 
12-14 6 лв. 10 лв. 13 лв. 
16-55 и OPEN 8 лв. 15 лв. 20 лв. 
60+ 6 лв. 10 лв. 13 лв. 

М/Ж 10 – без стартова такса. 
 
Организаторът си запазва правото да обединява групи при по-малко заявки.  
Краен срок за заявки – 24 септември 2019 г. (вторник) – 23:59:59. 
Заявяването на състезатели след срока става на място, срещу двойна стартова 
такса и при възможност на организаторите. 
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател на ден. Загубен 
чип се заплаща.  
 
*КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
Класирането за състезателите е общо, след събиране на времената от двата 
индивидуални дневни старта. За нощното ще има отделно класиране. 
Класиралите се до трето място ще бъдат награден с медали и разнообразни 
предметни награди, осигурени от нашите спонсори. 
За победителите в групите М/Ж 12-14-16-18 има подсигурени парични награди от 
Георги Господинов.  
За победителите в групите М/Ж 21 има подсигурени парични награди от Стефан 
Пейков.  
За нощното състезание ще има отделно класиране и награждаване. 
Ще има комплексно класиране (образува се от класирането от трите старта). 
Победителите ще бъдат наградени с купи. Генералният спонсор на състезанията 
„Хотел Елдоспорт – Доспат” осигурява ваучери за победителите в комплексното 
класиране както следва: 500 лв. за І-во място, 300 лв. за ІІ-ро място и 200 лв. за ІІІ-то 
място. 
 
* ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  
 
НОЩНО: 
GPS-координати: 42.13974, 24.78258 
Карта – ISSprOM 2019, мащаб 1:5000/2 м, обновена през септември 2019 г. 
от Петър Доганов. 
Район – парк „Лаута“.  
Релеф – равнинен. 
Пътна мрежа – много добре развита. Има различни категории алеи и 
пътеки. 
Растителност – широколистна гора, в по-голямата си част с проходимост 
20-60% и полуоткрити площи.  
Хидрография – слабо развита.  
Стартът и финалът са в непосредствена близост. 
 

https://www.google.com/maps/place/42%C2%B008'23.1%22N+24%C2%B046'57.3%22E/@42.1397433,24.7824877,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.13974!4d24.78258
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Организация на старта – състезателите се явяват три минути преди 
стартиране за проверка. Първа клетка – чистене на чип. Втора клетка – 
проверка на чип. Трета клетка – старт. Стартирането става след звуков 
сигнал и стартова станция. До точка „К” се бяга по маркировка. Картите са 
разположени – дясно мъже, ляво жени. Часовникът на старта показва 
времето на стартиране. 
Контролните знаци ще бъдат оборудвани със светлоотразители. 
Контролните станции ще бъдат настроени за работа в контактен режим.  
Стартов интервал – 2 мин. 

 
 
УДЪЛЖЕН СПРИНТ: 
GPS-координати: 42.13974, 24.78258 
Карта – ISSprOM 2019, мащаб 1:5000/2 м, обновена през септември 2019 г. 
от Петър Доганов. 
Район – урбанизирана градска част на кв. „Тракия“ и част от парк „Лаута“.  
Релеф – равнинен. 
Пътна мрежа – много добре развита. Има различни категории алеи и 
пътеки. Да се внимава при пресичането и движението по асфалтовите 
пътища въпреки по-слабия трафик през почивните дни. 
Растителност – градска част, широколистна гора, в по-голямата си част с 
проходимост 20-60%, полуоткрити площи. 
Хидрография – слабо развита.  
Стартът и финалът са в непосредствена близост. 
Организация на старта – състезателите се явяват три минути преди 
стартиране за проверка. Първа клетка – чистене на чип. Втора клетка – 
проверка на чип. Трета клетка – старт. Стартирането става след звуков 
сигнал и стартова станция. До точка „К” се бяга по маркировка. Картите са 
разположени – дясно мъже, ляво жени. Часовникът на старта показва  
времето на стартиране. 
Контролните станции ще бъдат настроени за работа в контактен режим.  
Стартов интервал – 1 мин. 
 
 
 
 

НОЩНО 
       

Дължина Изкачване КТ  Дължина Изкачване КТ 
М14 2,6 км 0 м 14 Ж14 2,6 км 0 м 14 
М16 4,5 км 0 м 19 Ж16 3,3 км 0 м 16 
М18 5,3 км 0 м 22 Ж18 4,7 км 0 м 19 
М21 5,8 км 0 м 26 Ж21 5,3 км 0 м 22 
М35 5,3 км 0 м 22 Ж35 4,7 км 0 м 19 
М45 4,7 км 0 м 19 Ж45 4,5 км 0 м 19 
М55 4,5 км 0 м 19 Ж55 3,3 км 0 м 16 
М65 3,3 км 0 м 16 Ж60+ 2,8 км 0 м 16 
М70+ 2,8 км 0 м 16 OPEN 2,6 км 0 м 14 

https://www.google.com/maps/place/42%C2%B008'23.1%22N+24%C2%B046'57.3%22E/@42.1397433,24.7824877,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.13974!4d24.78258
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СРЕДНА: 
GPS-координати: 42.14638, 24.74011 
Карта – ISSprOM 2019, мащаб 1:3000/2.5 м , обновена през септември 2019 г. 
от Петър Доганов и Валентин Владимиров. 
Район – парк „Бунарджик“  и урбанизирана градска част.  
Релеф – силно пресечен хълм с равнини части в подножието. 
Пътна мрежа – много добре развита. Да се внимава при пресичането и 
движението по асфалтовите пътища въпреки по-слабия трафик през 
почивните дни.  
Растителност – предимно широколистна растителност, варираща във 
всички категории на проходимост. 
Хидрография – в района има няколко чешми, пресъхнали езера  и сезонни 
течения.  
Стартът и финалът са в непосредствена близост. 
Организация на старта – състезателите се явяват три минути преди 
стартиране за проверка. Първа клетка – чистене на чип. Втора клетка – 
проверка на чип. Трета клетка – старт. Стартирането става след звуков 
сигнал и стартова станция. До точка „К” се бяга по маркировка. Картите са 
разположени – дясно мъже, ляво жени. Часовникът на старта показва 
времето на стартиране. 

 
 
 
 

 
 
 
 

УДЪЛЖЕН 
СПРИНТ 

       
Дължин

а 
Изкачване КТ  Дължина Изкачване КТ 

М10 0,6 км 0 м 5 Ж10 0,6 км 0 м 5 
М12 1,9 км 0 м 9 Ж12 1,9 км 0 м 9 
М14 2,5 км 0 м 15 Ж14 2,5 км 0 м 15 
М16 3,3 км 0 м 16 Ж16 3,1 км 0 м 14 
М18 4,1 км 0 м 19 Ж18 3,8 км 0 м 18 
М21 4,5 км 0 м 23 Ж21 4,1 км 0 м 19 
М35 4,1 км 0 м 19 Ж35 3,8 км 0 м 18 
М45 3,8 км 0 м 18 Ж45 3,3 км 0 м 16 
М55 3,3 км 0 м 16 Ж55 3,1 км 0 м 14 
М65 3,1 км 0 м 14 Ж60+ 2,0 км 0 м 11 
М70+ 2,0 км 0 м 11 OPEN 2,6 км 130 м 11 

СРЕДНА 
       

Дължина Изкачване КТ  Дължина Изкачване КТ 
М10 0,6 км 10 м 5 Ж10 0,6 км 10 м 5 
М12 1,8 км 60 м 11 Ж12 1,8 км 60 м 11 
М14 2,0 км 90 м 16 Ж14 2,0 км 90 м 16 
М16 2,7 км 170 м 16 Ж16 2,5 км 140 м 17 
М18 3,4 км 240 м 18 Ж18 3,0 км 200 м 19 
М21 4,1 км 290 м 25 Ж21 3,4 км 240 м 18 
М35 3,4 км 240 м 18 Ж35 3,0 км 200 м 19 
М45 3,0 км 200 м 19 Ж45 2,7 км 170 м 16 
М55 2,7 км 170 м 16 Ж55 2,5 км 140 м 17 
М65 2,5 км 140 м 17 Ж60+ 1,5 км 80 м 13 
М70+ 1,5 км 80 м 13 OPEN 2,0 км 90 м 16 

https://www.google.com/maps/place/42%C2%B008'47.0%22N+24%C2%B044'24.4%22E/@42.14638,24.7395628,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.14638!4d24.74011
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СХЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sam0wMY1Ibdh9qUDCxKYMI3Pxj1I-Nqg&ll=42.13945992633222%2C24.76135309999995&z=14
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*НАСТАНЯВАНЕ 
Гр. Пловдив предлага разнообразни възможности за настаняване. Налична е 
информация в интернет сайтовете.  
 
 
Предлагаме на вашето внимание специални предложения за състезанията: 
 

1. Хотел „SPS“ (намира се източно от парк Лаута): Двойна стая с отделни 
легла - 89 лв /нощувка със закуска за двама/; Троен апартамент – 125 лв 
/нощувка със закуска за трима/; цените включват туристическа 
застраховка, такса и ДДС, безплатен паркинг и Wi Fi; тел. + 359 32 659 111 и 
+359 886 649 225; mail:reservations@hotelspsplovdiv.com Задължително се 
упоменава за състезанията по ориентиране; 
 

2. PARK HOTEL PLOVDIV (намира се западно до парк Лаута): цени на нощувка с 
включена закуска за провеждането на състезание по ориентиранe: цена 
на единична стандартна стая - 78 лв.; цена на двойна стандартна стая - 98 
лв.; цена на единична реновирана стая - 88 лв.; цена за двойна реновирана 
стая - 108 лв.; доплащане за 3ти човек - 30 лв.; за резервации - тел. + 359 32 
811 856; моб.: + 359 889 990 032; е-mail: reservations@parkhotelplovdiv.com 
Задължително се упоменава за състезанията по ориентиране; 

 
3. Хотел „INTELCOOP“ (намира се в бизост до централна ЖП гара): единична 

стая – 36 лв. (нощувка и закуска); апартамент за двама - 60 лв. (нощувка и 
закуска); тел. +359 32692847 и +359 878671185; е-мейл: reception@intelcoop.bg 
Задължително се упоменава за състезанията по ориентиране; 
 

4. Семеен хотел „АВИОН“ – ул. „Хан Пресиан“ 15, Пловдив. За контакти: +359 
(32) 96 74 51 и  +359 888 714 704; info@hotelavion.info  
 

5. Хотел „ЕГО“ - ул. “Елиезер Калев”2, Пловдив. За контакти: +359 (32) 63 62 61 и 
63 62 62 и +359 (88) 66 00 864; info@hotelego.info  

 
 
 
 

Важно:  
 

По време на състезанията се провежда Пловдивският Мострен Панаир. 
Горепосочените места са ограничени. Поради това препоръчваме навременни 
резервации за нощувка. 
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ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: 

http://hotel-eldosport.eu/ - ДОСПАТ 
 

 
 
 

СПОНСОРИ: 
 

 

А Т Р А 
 
 
 
 
 
ПСИХОЛОГ 
Фани Владимирова 
0895 587300 

 
 

СТЕФАН ПЕЙКОВ   
ПЕТЪР ИЛИЕВ 

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ 
 

                                                

Технически 
експертизи – 

ЕООД 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ НА КУПА „ПЛОВДИВ“ 2019 г. 


