
 

  

 

 

 

 

БЮЛЕТИН  1  

 
за провеждане на Държавно първенство по ориентиране 20-21 г. 

/Спринтова щафета, Средна дистанция и Спринт / и  

купа „ПЕЩЕРА” 2019, купа „БРАЦИГОВО” 2019  

10-12 май2019 г. 

гр. Пещера, гр. Брацигово 

 

    

 

 Организатор: 
Българска федерация ориентиране, Спортен клуб по ориентиране „Вариант 5”, гр. 

Търговище, със съдействието на Община Пещера и Община Брацигово. 

 

 Време, място и програма: 
 Държавно първенство по ориентиране  за 20-21 г. /Спринтова щафета, Средна, 

Спринт/ и купа „ПЕЩЕРА” 2019 и купа „БРАЦИГОВО” 2019 ще се  проведат от 

10-12 май 2019 г., в районите на градовете Пещера и Брацигово при следната 

предварителна Програма: 

 
10 май 2019 г. (петък) - ДП 20-21 г. Спринтова щафета в гр. Пещера, ЦГЧ 

 

 До 14.00 ч.- Пристигане и проверка на документи; 

 14.30 ч.- Техническа конференция в района на финала; 

 14.45 ч.- Демонстрация на предаване на щафета; 

 15.00 ч.-  Старт ДП Спринтова щафета в гр. Пещера; 

 17.00 ч.- Награждаване на призьорите в района на финала. 

 

11 май 2019 г. (събота)- ДП  20-21г. Средна дистанция и купа „Пещера”, 

местността „Китна Родопа”. 

 

 До 12.00 ч.- Пристигане и проверка на документи  в местността „Китна 

Родопа”; 

 12.30 ч. Техническа конференция в района на финала; 

 13.00 ч.- Старт ДП Средна дистанция и купа „Пещера”; 

 17.00 ч.- Награждаване на призьорите в района на финала. 

 



 

 

 

12 май 2019 г. (неделя)- ДП  20-21г. Спринтова  дистанция и 

купа„Брацигово”, ЦГЧ. 

 

 10.00 ч.- Старт на ДП Спринт 

 11.15 ч.- Старт на купа” Брацигово” 

 12.30  - Награждаване на призьорите в района на финала 

 

 Ръководство на състезанието 

 

Главен ръководител                              Красимир Данаилов 

Главен съдия                                           Диан Бонев 

Главен технически ръководител         Веселин Илиев 

Ст. съдия старт                                        Кеазим Козарев 

Ст. съдия финал                                      Радостин Димитров 

Контролен съдия                                     Илиан Дянков 

SPORTIDENT                                          Лидия Николова    

Гл. секретар –                                          Константин Койнов  

                                                                                                                                                                                        

 Организация на стартовете и финалите 

 

Стартирането  за ДП  по ориентиране  за 20-21 г. /Спринтова щафета, Средна, 

Спринт/ и купа „ПЕЩЕРА” 2019 и купа „БРАЦИГОВО” 2019 , ще бъде 

със стартова станция. Състезанието ще се проведе със станции, настроени в 

безконтактен режим за състезатели с „air” чипове! По-старите чипове работят 

в контактен режим – с „дупчене“. За безконтактните чипове станции Clear, 

Check и Start работят в контактен режим – с „дупчене“! Безконтактни чипове 

по желание могат да се наемат от Секретариата срещу заплащане от 1лв. на 

старт. 

 

Описанията са отпечатани на картата, допълнителни за всички индивидуални 

стартове ще има в зоните за стартиране. 

 

 Технически указания 

 

Данни за маршрутите 

 
Група ДП Спринтова 

щафета 

 

Група ДП Средна 

дистанция 

Група ДП спринт 

КМ КТ С

И 

 КМ КТ СИ  КМ КТ СИ 

Ж20 1,9-2,1 13  Ж20 3,1 13 140 Ж20 2,1 12 45 

М20 2,4 14  М20 3,6 16 160 М20 2,4 14 55 

Ж21 1,9-2,1 13  Ж21 4,2 17 200 Ж21 2,8 17 55 

М21 2,7 16  М21 5,1 21 270 М21 3,0 16 70 

 

 



 

 

 

СПРИНТОВА ЩАФЕТА – 1 ден 
 

Район: Пещера 

Старт-Финал: 42°01'56.2"N 24°18'10.5"E   

                           42.032263, 24.302909 Карта 

 

Старт: 15:00 ч. – М/Ж21 – 1-жена, 2-мъж, 3-мъж, 4-жена 

15:05 ч. – М/Ж20 – 1-жена, 2-мъж, 3-мъж, 4-жена 

 

Карта : ISSOM 2007,  Мащаб 1 : 4000, Хоризонтали през 2.5 м. 

Реамбулирана от  Диан Бонев. 

 

Всички обекти, които на картата са отразени като непроходими са забранени за 

преминаване. Състезател, който пресече такъв обект, ще бъде дисквалифициран. 

Състезателите да са с повишено внимание при пресичането на улиците! 

 

Определени улици са защриховани с лилав растер и по 

тях може да се бяга само по тротоарите. Състезател, 

който пресече такава улица през защрихованата част ще 

бъде дисквалифициран. За нежелани последици 

организаторите няма да носят отговорност! 

 

  

Демонстрация на организацията на стартирането, предаването и 

финиширането ще бъде направена в 14:45. 

По време на състезанието разгряването и разпускането да става в района на 

видимата и последна К.Т.  мащаб 1 : 4000, сечение 2 м. 

Доганов 
Терен : урбанизиран район - градска част, пешеходна зона, много улици и градски трафик. 

 

 

 

 

Група Купа „Пещера“ Група Купа 

„Брацигово“ 

 КМ КТ СИ  КМ КТ СИ 

Ж12 1,4 6 50 Ж12 1,4 7 20 

М12 1,4 6 50 М12 1,4 7 20 

Ж14 1,8 8 70 Ж14 1,4 9 20 

М14 2,1 9 90 М14 1,7 10 30 

Ж16 2,1 9 90 Ж16 2,1 12 45 

М16 3,6 16 160 М16 2,4 14 55 

Ж35 4,2 17 200 Ж35 2,8 17 55 

М35 5,1 21 270 М35 3,0 16 70 

Ж45 3,1 13 140 Ж45 2,8 17 55 

М45 3,6 16 160 М45 3,0 16 70 

Ж55 2,1 9 90 Ж55 1,4 9 20 

М55 3,1 13 140 М55 1,7 10 30 

Ж65 1,4 6 50 Ж65 1,4 7 20 

М65 1,8 8 70 М65 1,4 9 20 
ОТВОРЕН 

ДЪЛЪГ 
1,8 8 70 ОТВОРЕН 

ДЪЛЪГ 
1,4 9 20 

https://www.google.com/search?ei=h57MXLrSLv6Ek74Pxf2r4AI&q=42%C2%B001%2756.2%22N+24%C2%B018%2710.5%22E&oq=42%C2%B001%2756.2%22N+24%C2%B018%2710.5%22E&gs_l=psy-ab.3..35i39.182061.182061..183423...0.0..0.131.131.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.9bIP458g4JY


 

СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ – 2 ден 
 

Район: Лагера 

Kоординати на финала: 42°02'36.6"N 24°15'59.4"E  

42.043499, 24.266508 Карта  
 
Старт: 13:00 ч. 

Стартов интервал: 2 мин.  

Контролно време: 90 мин. 

Разстояние финал-старт 300 метра. 

 

Карта : ISOM 2017, Мащаб 1 : 7500, Хоризонтали през 5 м. 

Реамбулирана от Веселин Илиев и Диан Бонев 04.2019 г. 

Картър Доганов 
Терен : От средно до силно пресечен със заоблени теренни форми. На места с множество 

микрорелеф. Навсякъде е наситено с камъни и скални стени с различна големина, през и 

край които се преминава лесно.  

Растителност : Смесена гора - иглолистна и широколистна с различна степени на 

проходимост. На много места има подраст от къпини, който е отразен на картата с растер.   

Има паднала маса вследствие на скорошна сеч. С настъпването на пролетта и бързото 

разлистване гората създава впечатление на по-гъста.  

Някой от поляните на местността са обрасли и са отбелязани на картата със зелен растер.  

Пътна мрежа : Развита пътна мрежа. Има пътеки, които са обрасли и трудно личат на 

местността, поради това, че не са използвани през зимата.    

Хидрография : Районът е беден на водни обекти. 

 

 

СПРИНТ - 3 ден 

 
Район: Брацигово 

Kоординати на финала: 42°01'30.8"N 24°22'16.6"E 

                                                42.025227, 24.371265 Карта  

 

Старт: 10:00 ч. 

Стартов интервал: 1 мин. 

Контролно време: 50 мин. 

Карта : ISSOM 2007,  Мащаб 1 : 4000, Хоризонтали през 2.5 м. 

Реамбулирана от  Диан Бонев. 

Карта – ISSOM 2007 – мащаб 1 : 4000, сечение 2,5 мДоганов 

Терен: Урбанизиран район - градска част с много улици и слаб трафик. Преминаването 

през реката да става само по моставете.  

 

Забранен район – Забранено е навлизането в състезателния район преди старта. 

 

Карантина: В зоната на старта ще бъде обособена карантинна зона в Професионална 

Гимназия по Архитектура и Стриотелство. Карантината  затваря в 9:55 ч. и състезатели, 

които не са влезли до това време, няма да бъдат допуснати до стартиране. Забранено е 

използването на всякакъв вид електронни устройства (телефони, таблети и т.н.). В 

училището ще има тоалетни. 

Всички обекти, които на картата са отразени като непроходими са забранени за 

преминаване. Състезател, който пресече такъв обект, ще бъде дисквалифициран. 

 

Задължително се стартира със състезателни номера. 

 

Състезателите да са с повишено внимание при пресичането на улиците! 

https://www.google.com/search?ei=fp7MXOzAJc6Dk74PwOOm6A0&q=42%C2%B002%2736.6%22N+24%C2%B015%2759.4%22E+&oq=42%C2%B002%2736.6%22N+24%C2%B015%2759.4%22E+&gs_l=psy-ab.3..35i39.76103.76103..76702...0.0..0.122.122.0j1......0....1..gws-wiz.WvfsEl2r6Ds
https://www.google.bg/maps/place/42%C2%B001'30.8%22N+24%C2%B022'16.6%22E/@42.0252287,24.3703448,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x14ac964c3c8dc73d:0x400a01269bf53a0!2zNDU3OSDQkdGA0LDRhtC40LPQvtCy0L4!3b1!8m2!3d42.0249443!4d24.3708245!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d42.0252269!4d24.3712652?hl=bg


СХЕМА на старт-финала и карантината – ДП Спринт 

 

 
 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

До старт на Държавно първенство ще бъдат допускани САМО редовно картотекирани 

състезатели, представители на клубове, членове на БФО за 2019 г. 

Състезатели, неотговарящи на тези условия, стартират в отвореното състезание. 

В отвореното състезание имат право да участват всички клубове в страната с неограничен 

брой състезатели. 

Непълни отбори нямат право да стартират в спринтовата щафета. 

 

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 

Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Участието на състезателите е на 

лична отговорност или на отговорността на клуба, който ги изпраща. 

 

Състезател без предсъстезателен медицински преглед няма да бъде допускан до 

стартиране. 

 

 Състезателни номера- Участниците в ДП Спринтова щафета ще 

страртира с номера, които задължително трябва да върнат след 

финиширане. 

 

 Паркиране- Молим да се спазват указанията на съдиите. 

 

                                  Пожелаваме успешни стартове! 

 
Партньори на състезанието: 

 
 
При интерес всеки желаещ може да посети пещера Снежанка по време на състезанията на 

преференциални цени (3 лв вход). 


