
СПОРТЕН  КЛУБ  ПО  ОРИЕНТИРАНЕ  „ТЕМПО” 

ТУРИСТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО  „РОДНИ  БАЛКАНИ” 

ТРАКИЙСКО  ДРУЖЕСТВО  „КАП. ПЕТКО  ВОЙВОДА” 

Б   Ю   Л   Е   Т   И   Н      № 1 

за провеждане на 17-те състезания по спортно ориентиране за купа 

„Капитан Петко войвода” 

Главен съдия – Кръстю Димов 

Техн. р-тел – Захари Захариев 

Контр. съдия – Иван Илиев 

Комп.обработка – Марин Нейков 

ПРОГРАМА: 

- 15.30 ч. старт на първите номера 

-  18.00 ч. награждаване и закриване на състезанието 

ТЕХНИЧЕСКА  ХАРАКТЕРИСТИКА: 

Старт – в два коридора-за мъже и жени поотделно и три клетки 

за изчакване.Часовникът на старта показва минутата на 

стартиране на състезетелите. 

Използвана система – „Спорт Идент”.На старта се проверява 

времето на стартиране и номера на чипа. 

Описание и сигнатури – описанията се вземат от състезетелите 

преди старта, при влизане в клетките.На картите няма описание 



и сигнатура.Картите са поставени в найлонови пликове и са 

запечатани. 

М/Ж 10 бягат по маркирано с ленти трасе, не получават карта. 

ТЕХНИЧЕСКИ  УКАЗАНИЯ: 

Карта – „Шкорпиловци-север”, мащаб 1:10000, сечение през 5 м.  

обновена през 2019 год. 

Район – релефът е средно пресечен, с големи ерозирали дерета, 

преминаването през тях да става внимателно.Пътна мрежа – 

добре развита.Поради обилните валежи част от пътищата и по-

голямата част от просеките са обрасли и трудно си личат. Гора – 

широколистна, с много подраст.При санитарна сеч на места по 

земята са останали клони, които затрудняват бягането. 

Финалът е на големия път от селото, влизащ в гората.Старта е на 

1000 м. от финала /в западна посока, по края на гората/ и ще 

бъде маркиран с ленти от финала. 

Група     Дължина    Брой КТ            Група    Дължина    Брой КТ 

М12          1300                 7                  Ж12          1300               7 

М14          1600                 9                  Ж14          1600               9 

М16          4100                12                 Ж16          3400              11 

М18          5500                17                 Ж18          4100              12 

М21          6500                21                 Ж21           5500              17 

М35          5500                17                  Ж35          4100              12 

М45          4100                12                  Ж45          3400              11 



М55          3400                11                   Ж55          2900             11 

М65          2900                11 

                                                                  СКО „ТЕМПО” 

               

 

  

 


