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ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ОРИЕНТИРАНЕ
 ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ И ЩАФЕТИ 
МЪЖЕ И ЖЕНИ 20 И 21 ГОДИНИ

I. ОРГАНИЗАТОР - Българска федерация ориентиране (www.bgof.org)  
СКО „Трапезица - 1954“, skotrapezitca1954@abv.bg  и Община Велинград

Главен съдия Красимир Данаилов
Технически ръководител Георги Карталов
Главен секретар Константин Койнов
Ръководител старт Борислава Карталова
Ръководител финал Иван Анастасов
Оператор SportIdent Лидия Николова
Контролен съдия БФО Никола Беделев

ІІ.  ВРЕМЕ, МЯСТО 
Състезанията ще се проведат от 21 до 23 юни (петък, събота и неделя) 
2019 година в околностите на град Велинград, със състезателен център 
хотел „Брио“-  GPS   N42°01'30,06"  E23°59'28,88"
ІІІ. ПРОГРАМА
21 юни  2019 (петък) - от 14:00 ч. до 15:00 ч. пристигане, проверка на 
документите - финална арена 1 ден Купа Велинград
Моделно бягане - GPS  N42°02'50,80" E23°58'22,43"
 (от 16:00 до 18:00 часа ще има КЗ на терена, картите се получават в 
секретарята)
от 19:00 ч. до 20:00 ч.- секретарята ще работи в състезателния център

http://www.bgof.org/


от 20:00 часа – техническа конференция в състезателния център
22 юни (събота) - 10:00 ч. старт на дълга дистанция
- до 17:00 часа краен срок за въвеждане на поименна заявка за щафетите
23 юни (неделя) - старт щафетно състезание
10:00 ч – М 21, 10:05 ч. - М20, 10:10 ч. - Ж 21, 10:15 ч. - Ж 20
 - 13:30 ч. Награждаване от двата състезателни дни

ІV.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
- Контролните знаци са тип фенер на стойка оборудвана със SI станция и 
един перфоратор, като сигнатурата е на самата SI станция. При проблем 
със SI станцията състезателите перфорират върху картата си, на 
обозначените места .
Състезателите трябва да се явят на старта за проверка 3 минути преди
времето им за стартиране. След като влезе в стартовия коридор, всеки
състезател  ИЗЧИСТВА своята  SI  карта  в  поставените  за  целта  SI
станции. След това всеки състезател ПРОВЕРЯВА задължително своята SI
карта  в  следващата  SI  станция.  В  стартовите  клетки  ще  има
допълнително  описание за маршрутите. Картите ще бъдат:  ляво-жени;
дясно-мъже.  Разстоянието  от  стартовата  линия  до  точка  "К"
задължително се пробягва по маркираната отсечка.
Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна контролна 
точка. На финалната линия има поставени две SI станции, в които всеки 
състезател, при финиширане, поставя своята SI карта за да маркира 
финалното си време. След финиширането състезателите преминават по 
маркиран коридор за обработване на SI картата. Картите задължително 
се събират на финала. Състезател, който не е финиширал трябва 
задължително да мине през финала и да предаде своята карта.
ВАЖНО - Маркировката  до старта ще бъде БЯЛО-ЧЕРВЕНА ПВЦ лента.
Оплаквания могат да се правят към организаторите до 30 минути след
възникване на проблема.
Според правилата на IOF, се забранява използването на допинг вещества.
Организаторите препоръчват облепяне на глезените и бягане с дълги екипи
за стартовете!

Чистота: Молим, отпадъците да не се изхвърлят извън определените за
това места. Нека запазим природата ни чиста!



V. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ДЪЛЖИНИ

 СЪБОТА 22. 06. 2019      GPS  N42°02'21,31" E23°59'15,81"
Вид състезание Дълга  дистанция

Карта Велинград, Мащаб 1: 10000, Х-5 м. ISOM 2017
размер на картния лист – А3

     Описание на терена Релеф – от средно  до силно пресечен, изразени 
теренни форми- била и дерета.  На места 
множество скали и скални образувания.
Пътна мрежа – средно развита има пътища и 
пътеки от всички категории. На места от 
извличане на дървета са образувани пътечки, една 
част от тях не са отразени на картата.
Хидрография – Беден на водни обекти район.
Пресича се река, широка от 1 до 2 метра и дълбока 
от 5 до 25 см.
Растителност -  преобладава растителност
 с високо скорост на проходимост . Предимно борова 
гора. На места смесени и  широколистни  
насаждения с различна степен на проходимост

Данни за маршрутите – Дълга дистанция 

Група Дължина
в км.

Брой
КТ

Сборно
изкачване

Група Дължина
в км.

Брой
КТ

Сборно
изкачване

М20 7.300 15 450 Ж20 5.800 10 320
М21Е 11.200 24 630 Ж21Е 7.050 14 395

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
- В района на финала има вода и тоалетни – ОУ „Христо Ботев“
 кв. Каменица – GPS  N42°02'21,31" E23°59'15,81"
- Състезателен център – Финал – 2 км. 
- Финал – Старт - 1300 м. по маркирано трасе от  финала, 80 метра   
сборно изкачване, приблизително време за преминаване 25-30 мин.
- Последна КТ – Финал 40 м., Старт – Точка К 100 м.



- Моля паркирането да става само на определените за това места.
Спазвайте инструкциите на организаторите.
- Картите ще бъдат събирани на финала
- Подкрепителни пунктове: 1 брой - намиращ се на контролна точка
М 21 – на 55% от маршрута; Ж 21 – на 65% от маршрута
М 20 – на 60% от маршрута; Ж 20 – на 65% от маршрута
отделно на всички течащи чешми има възможност за пиене на вода, 
на карата ще бъдат отбелязани със символ за подкрепителен пункт

НЕДЕЛЯ 23. 06. 2019   GPS N42°02'14,94"  E23°58'46,76"
Вид състезание Щафета от 3 поста

Карта Велинград - изток,  Мащаб 1:10000  Х-5 м. 
       Описание на терена Релеф –  средно до силно пресечен, изразени 

теренни форми- била и дерета. Множество скали 
и скални образувания.
Пътна мрежа – средно развита има пътища и 
пътеки от всички категории. 
Хидрография – Беден на водни обекти район.

Растителност -  преобладава растителност с 
високо скорост на проходимост . Предимно борова 
гора. На места широколистни  насаждения.

  Данни за маршрутите – Щафетна дистанция 

Група Дължина
км

Брой
КТ

Сборно
изкачване

Група Дължина Брой
КТ

Сборно
изкачване

М20 3.8-3.9 18 180 Ж20 3.0-3.1 15 155
М21Е 4.0-4.1 19 220 Ж21Е 3.6-3.7 16 175

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
- В района на финала има вода, няма тоалетни.
- Състезателен център – Финал – 3 км. (350 м. черен път) 
- Последна КТ – Финал 70 м., Старт – Точка К 60 м.
- Видима контролна точка на 30% и 85%(4-6 мин. преди финала)
- Моля паркирането да става само на определените за това места



                           Подробна схема дълга                                 

Подробна схема щафета



Обща схема 

  

Пожелава ме ви успешни стартове


