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I. Програма и място

ДП 12-18 г.и ветерани ще се проведат на 21, 22 и 23 септември 2019 г. при следната
предварителна ПРОГРАМА:

21 Септември 2019 – ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН

Състезателен център - град Смолян – нов център

•от 12:00 до 13:00 ч. - Проверка на документи в състезателния център на финала

•13:00ч. – Техническа конференция в района на финала

•14:00ч. - Старт Спринтова дистанция 12-18 г.

•15:30ч. - Старт Спринтова дистанция Ветерани

22 Септември 2019 – ВТОРИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН

Състезателен център - Пампорово – язовира

•10:00ч. - Старт Дълга дистанция 12-18 г.

•13:00ч. - Старт Дълга дистанция Ветерани

•16:30ч. – Награждаване за сприн и дълга дистанция на финала

23 Септември 2019 – ТРЕТИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН

Състезателен център - Пампорово – язовира

•09:00ч. - Старт Щафети ДП 12-18 г.

•11:00ч. - Старт Средна дистанция Ветерани

•13:00ч. – Награждаване Щафети
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II. Ръководство

Представител БФО – Красимир Данаилов

Главен съдия – Игнат Орлов

Технически ръководител – Георги Хаджимитев

Контролен съдия – Камен Каменаров

Главен секретар – Маринела Орлова

Оператор Sport Ident – Лидия Николова § Константин Койнов

Старши Съдия Старт – Валентин Владимиров

Старши Съдия Финал – Борислав Душков

III. Технически данни

1. ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Карта: Смолян Център

•Мащаб: 1:3000 

•Хоризонтали през 2,5 м. 

•Изработена от Георги Хаджимитев. 

•Размер на картния лист А4 – в найлонов плик!

•Описанията са отпечатани на лицевата страна на картата и отделно ще има на старта. 

РЕЛЕФ: Средно пресечен,градска среда с улици, алеи и стъпала, междублокови пространства и

обществени сгради на различни нива .

РАСТИТЕЛНОСТ: Градска част и крайблокови пространства с разнообразни настилки и стълби. 

ПЪТНА МРЕЖА: Богата пътна мрежа. 

ХИДРОГРАФИЯ: Беден на водни обекти район. 

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Състезателен център – Финал: 0 м. 

•Паркинг – Финал: 10-300 м

•Финал – Карантина: 600 м. 

•Карантина – Старт: 50м. 

•Старт – Точка К: 50 м. 

•Последна КТ – Финал: 40 м. 

1. ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Карта: Смолян Център

•Мащаб: 1:3000 

•Хоризонтали през 2,5 м. 

•Изработена от Георги Хаджимитев. 

•Размер на картния лист А4 – в найлонов плик!

•Описанията са отпечатани на лицевата страна на картата и отделно ще има на старта. 

РЕЛЕФ: Средно пресечен,градска среда с улици, алеи и стъпала, междублокови пространства и

обществени сгради на различни нива .

РАСТИТЕЛНОСТ: Градска част и крайблокови пространства с разнообразни настилки и стълби. 

ПЪТНА МРЕЖА: Богата пътна мрежа. 

ХИДРОГРАФИЯ: Беден на водни обекти район. 

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Състезателен център – Финал: 0 м. 

•Паркинг – Финал: 10-300 м

•Финал – Карантина: 600 м. 

•Карантина – Старт: 50м. 

•Старт – Точка К: 50 м. 

•Последна КТ – Финал: 40 м. 



Данни за Маршрутите ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
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10301.900M80

10301.900M75

10301.900Ж7010301.900M70

10301.900Ж6515302.200M65

10301.900Ж6017452.600M60

15302.200Ж5517452.600M55

17452.600Ж5014503.100M50

17452.600Ж4514503.100M45

14352.500Ж4014503.100M40

20502.700Ж3519603.400M35

20502.700Ж2119603.400M21

20502.700Ж1823503.100M18

14352.500Ж1616452.700M16

12502.400Ж1415502.300M14

14251.900Ж1214352.000M12

КТ
Сборн

оДължинаГрупаКТСборноДължинаГрупа

Допълнителна информация: 

Забранени райони и КАРАНТИНА
Районът за ДП Спринт е забранен. При пристигането си в гр.Смолян-Нов център отборите нямат

право да навлизат в състезателния район. Моля погледнете схемата. 

Всички състезатели трябва да бъдат в зоната на карантината преди 13:45ч., по маркирана отсечка

по черно-жълта маркировка. В карантината ще има тоалетни и питейна вода. 

Забранява се влизането на треньори и ръководители в състезателния район. Същите могат да

изпращат състезателите преди старта (на -3 минути), но нямат право да Влизат в карантината след

13:45ч. 

Стартовите клетки започват от -3 минути. 

Разстоянието от финала до карантината е 600м. 
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Всички групи преминават през улици без интензивен трафик, но да се пресичат внимателно.

По време на състезанието ще има присъствие на органите КАТ.

В района има много високи непроходими подпорни стени и много стълби, бъдете
внимателни Зрителите и вече финиширалите състезатели ще могат да разпускат, наблюдават

и подкрепят преминаващите, като НЕ навлизат в състезателния район – вижте схемата!

Организация на старта –На старта - три стартови клетки. Първа – чистене и проверка
на чипове. Втора – описания. Трета – старт със старт станции. На старта няма да има
тиксо! Разположението на картите – дясно мъже, ляво жени.

Забележки: 

Закъснели за старт състезатели ще стартират без
да използват старт станция!!!
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2. ВТОРИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Карта: Пампорово

•Мащаб: 1:10000 за групи: МЖ12,14,16,18,21,35,40

•Мащаб: 1:7500 за групи: МЖ45,50,55,60,65,70,75,80

•Хоризонтали през 5 м. 

•Изработена от Георги Хаджимитев. 

•Размер на картния лист А4 – в найлонов плик!

•Описанията са отпечатани на лицевата страна на картата и отделно ще има на старта. 

РЕЛЕФ: средно до силно пресечен, с множество камъни, скали , ски писти , ски лифтове и ски

влекове; 

РАСТИТЕЛНОСТ: Иглолистни гора в всички видове проходимости и високопланински поляни. 

ПЪТНА МРЕЖА: Богата пътна мрежа. В района има пътеки трасета за планинско колоездене. По

продължението им има частична лентова маркировка. Пътеките са обозначени на картата със

специален знак ( ДВЕ УСПОРЕДНИ ЧЕРВЕНИ ЛИНИИ )показан на примера! 

ХИДРОГРАФИЯ: Поради сушата някои дерета и мочури за пресъхнали!. 

Използване на символите:

МРАВУНЯК КОРЕНИЩЕ ПЪН Оръдие за сняг
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Допълнителна информация: 

Забранени райони Районът за ДП има изградени 2 огради за електопастир за коне за езда.

Електрическо захранване има само по оградата в която са конете в близост до финала, защрихована

със знак за опасен район символ 709-Out-of-Bounds Area ! По другата НЕ тече ток!!. Оградите за

начертани на картата със знак за проходима ограда!

В района на финала има спрени строителни обекти и район в който се извършват дървени скулптори

които също са защриховани със символ 709-Out-of-Bounds Area

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ВТОРИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Състезателен център – Финал: 0 м. 

•Паркинг – Финал: 0 м

•Финал –Старт: 600 м. 

•Старт – Точка К: 50 м. 

•Последна КТ – Финал: 150 м. 
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Данни за Маршрутите ВТОРИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН

142505.900Ж21264508.100M21

6601.700Ж806701.800M80

6701.700Ж7581202.900M75

6601.800Ж7091403.400M70

7902.500Ж65121503.700M65

71503.100Ж60122204.300M60

91703.500Ж55132504.800M55

112204.000Ж50142405.000M50

122154.100Ж45172905.500M45

122204.700Ж40192906.000M40

152105.200Ж35233006.700M35

182305.300Ж18193506.700M18

141403.500Ж16162004.700M16

121103.200Ж14131203.200M14

8752.300Ж1214902.800M12

КТСборно

Дължин

аГрупаКТСборноДължинаГрупа

Организация на старта –На старта - три стартови клетки. Първа – чистене и проверка
на чипове. Втора – описания. Трета – старт със старт станции. На старта няма да има
тиксо! Разположението на картите – дясно мъже, ляво жени.

Забележки: 

Закъснели за старт състезатели ще стартират без
да използват старт станция!!!
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3. ТРЕТИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Карта: Пампорово

•Мащаб: 1:7500

•Хоризонтали през 5 м. 

•Изработена от Георги Хаджимитев. 

•Размер на картния лист А4 – в найлонов плик!

•Описанията са отпечатани на лицевата страна на картата и отделно ще има на старта. 

РЕЛЕФ: средно до силно пресечен, с множество камъни, скали , ски писти , ски лифтове и ски

влекове; 

РАСТИТЕЛНОСТ: Иглолистни гора в всички видове проходимости и високопланински поляни. 

ПЪТНА МРЕЖА: Богата пътна мрежа. В района има пътеки трасета за планинско колоездене. По

продължението им има частична лентова маркировка. Пътеките са обозначени на картата със

специален знак ( ДВЕ УСПОРЕДНИ ЧЕРВЕНИ ЛИНИИ )показан на примера! 

ХИДРОГРАФИЯ: Поради сушата някои дерета и мочури за пресъхнали!. 

Използване на символите:
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Допълнителна информация: 

Забранени райони Районът за ДП има изградени 2 огради за електопастир за коне за езда.

Електрическо захранване има само по оградата в която са конете в близост до финала, защрихована

със знак за опасен район символ 709-Out-of-Bounds Area ! По другата НЕ тече ток!!. Оградите за

начертани на картата със знак за проходима ограда!

В района на финала има спрени строителни обекти и район в който се извършват дървени скулптори

които също са защриховани със символ 709-Out-of-Bounds Area

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ТРЕТИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
•Състезателен център – Финал: 0 м. 

•Паркинг – Финал: 0 м

•Финал –Старт Средна ветерани 100 м. 

•Старт Щафети – Точка К: 120 м.

•Старт Средна – Точка К: 50 м. 

•Последна КТ – Финал: 100 м. 
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Данни за Маршрутите ТРЕТИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН

171603.500Ж21182304.000M21

8701.900M80

101002.100M75

8701.900Ж70111102.200M70

101002.100Ж65111202.200M65

101002.100Ж60111202.200M60

111102.200Ж55141302.600M55

111202.200Ж50151502.800M50

141302.600Ж45161503.400M45

151502.800Ж40171603.500M40

171603.500Ж35191703.700M35

141503.000Ж18181903.800M18

121302.800Ж16121302.800M16

121102.500Ж14121102.500M14

101002.200Ж12101002.200M12

КТСборноДължинаГрупаКТСборноДължинаГрупа

Забележки: 

Картите за втори и трети пост ще бъдат поставени на ДЪРВЕНИ КОЛОВЕ (Номерата на щафетите

са в долната част на кола) и ще се вземат от съответния състезател след стартирането му по пътя

за точка К. 

От видимата КТ до финала състезателите ще бягат около 5-8мин. 

Номерата се поставят на гърдите без да се прегъват! 
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