
 

 

 

                                  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

                                                           ОБЩИНА ХАСКОВО 

                              КЛУБ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ „КОМПАС 1994” 

 

 

                                                               БЮЛЕТИН 

               за провеждане на състезанията по ориентиране за Приз „Хасково” 2019 г. 

 

                                                І Време, място и програма: 

            Състезанията ще се проведат на 19 и 20 октомври 2019 г. в Парк „Кенана” при 

следната програма: 

- събота – 19 октомври – 14,00 часа – старт на средна дистанция. 

Секретариатът ще работи от 13,00 часа на мястото на финала, който 

се намира на естрадата западно от Параклис „Свети Трифон” и 

паркинга пред него, който може да се ползва безплатно.  

Координати на финала: 41.953467, 25.526329  

                          -    17,00 часа – обявяване на резултатите и награждаване на 

победителите от първия състезателен ден. 

                

- Неделя – 20 октомври – 11,00 часа – старт на средна дистанция. 

Секретариатът ще работи на мястото на финала до яз. Клокотница 

в местността  Чешмите  от 10,00 часа. 

 Координати:  41.960088, 25.487440 
- 13,30 – награждаване на победителите от двата дни 

 

                                   ІІ Организатори  

                                             Българска федерация по ориентиране 

                                                             Община Хасково 

                                        Клуб по спортно ориентиране „Компас 1994” 

 

    Главен ръководител: г-н Деян Александров – ДФН , старши експерт 

                                                                                   в Община Хасково 

    Главен съдия: Константин Калинов 

    Технически ръководител: Тодор Стратиев 

    Контролен съдия: І ден Димитър Георгиев 

                                   ІІ ден Николай Стилев 

    Съдии по маршрути: Добри Топалов, Рефтин Халибрям, Стамо Ангелов 

    Старши съдия на старт и финал: Николай Попов 

    Оператор на системата СпортИдент: Лидия Николова 

 

                                          ІІІ Технически данни: 

 

                                   ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН 

  Район: Намира се в Парк Кенана граничещ на север с язовир „Сивата вода” 

  Теренът е слабо пресечен до равнинен. 

  Гората е дъбова – средно и високостеблена. Има и малко борова гора. Има и 

характерните за нашия географски район трънки и бодливи храсти, които затруднявам 

бягането. Препоръчваме екипировка и предпазни средства. 

 Пътна мрежа: разнообразна – от асфалтови алеи до най-малките пътечки, някои от 

които трудно се забелязват. 

 Води и водоизточници: Маршрутите на възрастните пресичат напоителен канал, по 

който не тече вода, но на дъното му има на места около 15-20 см вода. Стените му са  



стръмни , което затрудняват преминаването му и го правят невъзможно. Има 

отбелязани със знак   № 512.0 /пешеходен мост/  места, на които има стълбички, които 

могат да се ползват при празен канал за преминаване. Отбелязано е със знак № 708 

/лилав/ мястото за преминаване на канала по бетонно мостче и мястото на 

пресичане на потока.  

  Карта: Картата е обновена през м. септември 2019 г. с Мащаб 1: 7500, с отпечатано 

описание на лицевата страна и е запечатана в найлонов плик. Описания ще има и на 

старта, но няма да има тиксо. 

 

                            ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИТЕ  ПЪРВИ ДЕН 

 

Възр. група Дължина  

метри 

Брой на к.т. Вързр.група Дължина  Брой на к.т. 

М12 1600         9 Ж12  1600     9  

М14  2300        13 Ж14  2300    13 

М16  4000         19 Ж16  3000    16 

М18  4600        21 Ж18  3000    16 

М21  5500        23 Ж21  4100    21 

М35  4600        21 Ж35  3000    16 

М45  4000        19 Ж45  3000    16 

М55  2800        13 Ж55  2300    10 

М65  2800        13 Ж65  2300    10 

М70  2800        13    

М75  2100        10    

Отворен  2000        13    

М и Ж 10  800          4    

 

 

   Разстояния и маркировки първи ден: В близост до финала има три безплатни 

паркинга.  

- Финал - старт - 50 м.  

- Старт – точка „К” – 30 м.- маркировка 

- Последна точка – финал – 50 м. - маркировка 

 

 

             ВТОРИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН  

Район: Състезанието ще се проведе в район разположен южно от яз. „Клокотница”. 

Терен: Теренът е средно пресечен със заравнени била. Деретата са доста по-дълбоки, 

отколкото изглеждат, със стръмни брегове и трудни за преминаване при влажно 

време.  

Гората е широколистна – дъбова и малко акация. Има няколко сечища от минали 

години с останали купчини клони, които пречат на бягането. Има и доста трънливи 

храсти и драки, които затрудняват движението. Голяма част от поляните са превърнати 

в обработваеми площи, които не са засети, но затрудняват преминаването. Маршрутите 

преминават през няколко просеки, широки повече от 10 м. 

Пътна мрежа: слабо развита – пътечките и малките пътища не се използват. Отъпкани 

са само големите пътища от селскостопански машини. 

Води и водоизточници: Основните дерета  са сухи. В района вода тече само едно дере 

в непосредстве близост до състезателния център, което се пресича от последна точка 

към финала. На финала има три големи чешми, две тоалетни и постоянни маси. 

Карта: Картата е изработена през 2008 г. и обновена през м. септември 2019 г. в 

Мащаб 1: 7500 и е поставена в найлонов плик с описание на лицевата страна. Описания 

ще се дават и на старта, но тиксо няма да има. 

 

 



                            ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИ ВТОРИ ДЕН 

 

Възрастова 

група 

Дължина в 

метри 

Брой на 

контр. Т. 

Възрастова 

група 

Дължина в 

метри 

Брой на 

контр. Т. 

  М12  1600         9 Ж12  1600           9 

  М14  2100        13 Ж14  2100          13 

  М16  3300        16 Ж16  3000          15 

  М18  3900        17 Ж18  3000          15 

  М21  5700        19 Ж21  3500          16 

  М35  3900        17 Ж35  3000          15 

  М45  3300        16 Ж45  3000          15 

  М55  2900        14 Ж55  2200          10 

  М65  2900        14 Ж65  2200          10 

  М70  2900        14    

  М75  2400        12    

 Отворен  2400        12    

М и Ж 10  800          4    

 

 

  Забележка: Отвореният маршрут през първият ден е лесен, а през втория – 

среден по трудност.    

 

      Паркинг: При сухо време ще може да се паркира на игрището до Финала – моля 

подреждайте колите, за да има място за всички. При влажно време достъпа до финала и 

невъзможен, за това ще се паркира КРАЙ настеления с баластра път, водещ към частен 

имот или на асфалтовия път, но плътно в страни, защото е тесен. 

       Финал – старт – 600 м – маркирана 

       Старт – „К” – 70 м – маркирана 

       Последна точка – финал – 100 м – маркирана 

 

   Децата от групите М и Ж 10 ще стартират по маркирано трасе след другите 

състезатели от същия старт. Първи ден в 15,00 часа, а втория ден в 12,00 часа. Ще има 

карти и за тях. 

 

      ОЧАКВАМЕ ВИ И СЕ НАДЯВАМЕ НА ХУБАВО ВРЕМЕ. 

 

 

 Информация  за настаняване: Освен в близките до района на състезанията хотели 

„Дружба”, „Роматика” и „Калуа”, за които можете да намерите информация в сайта за 

настаняване в Хасково сме осигурили апартаменти в Студентски общежития на ул. 

„Княз Борис І” № 14 на цена 12 лв за легло. Моля обръщайте се към Павлина Колева – 

домакин на моб.тел № 0888507235 като я уведомявате, че сте за състезанието по 

ориентиране. За хотел „Сивата вода” потърсете Мария на тел. 0886188231. 

 

 

 

 

 

 

 

              


