
 
 
 

 
 

ÑÏÎÐÒÅÍ ÊËÓÁ ÏÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÀÍÅ “ÑÅÂÅÐ” ãð.ÏËÅÂÅÍ 

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ “ÊÀÉËÚØÊÀ ÄÎËÈÍÀ” ãð.ÏËÅÂÅÍ 

Ñ ÏÎÄÊÐÅÏÀÒÀ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ-ÏËÅÂÅÍ, “ËÎÃÀÒÎÐ” ÅÎÎÄ è “ÈËÈÍÀ” ÎÎÄ 

ÎÐÃÀÍÈÇÈÐÀÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÒÎ ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ ÇÀ ÊÓÏÀ “3 ÌÀÐÒ 2019” 

П О К А Н А 

Ръководство: 

Главен съдия    Петър Иванов 
Технически ръководител   Пламен Райков 
Контролен съдия   Милен Гургуров 
Секретар     Илиян Петров 
Съдия Финал    Цветан Колев 
Съдия Старт    Александър Драганов 

 

Време и място: 

Състезанието ще се проведе на 03.03.2019 год./неделя/  в  района на село 
Къртожабене Община Плевен. 
 

Предварителна програма: 

03 Март - до 10:30 часа - пристигане на отборите и проверка на документите 

03 Март -      11:00 часа - старт на първите състезатели според стартовия списък 

03 Март -      14:00 - награждаване на победителите и закриване на състезанието. 

 

Възрастови групи:  

М/Ж-10,12,14,16,18,20,21,35,40,45,50,55,60,65 и Отворен 

  

Право на участие: 

В състезанието имат право да вземат участие всички клубове по ориентиране от 

страната с неограничен брой състезатели. 

 

 



Състезателен район и технически данни: 

Състезанието ще се проведе в околностите  на с.Къртожабене /началото на екопътека 

„Чернелка“/ , намиращи се на 12 км. югозападно от град Плевен. 

Карта „Къртожабене“ /нов район/, мащаб 1:7500 и хоризонтали през 5м., реамбулирана 

2017-2018г. Маршрутите ще бъдат съобразени с изискванията за провеждане на 

състезания по Ориентиране. Проверката, контрола  и времеизмерването ще се извърши 

със системата Sportident. Наем на чип – 1лв, за изгубен чип  ще се плаща 31/49/85 лв, 

според модела на чипа. 

Стартова такса и документи: 

М/Ж-10 без стартова такса, М/Ж-12,14 - 2.00 лева, М/Ж-16,18 - 4.00 лева, М/Ж-
20,21,35,40,45,50,55,60,65г. и Open - 6.00 лева на заявен състезател. Ще се изисква 
документ за медицински преглед и застраховка “Злополука”. 
 

Заявки: 
Краен срок за изпращане на заявките през онлайн системата на БФО - 24.02.2019г, 
след този срок ще се заплаща двойна стартова такса. Схема на състезанието и данни за 
маршрутите в Бюлетин-1 на 23.02.2019г. 
 

Класиране и награди: 
Класирането ще бъде индивидуално и отборно, като първите трима в индивидуалното 
ще получат медали, а в отборното класиране възпоменателни купи. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Повече информация за екопътека „Чернелка“ може да намерите тук 

 

* При трайна снежна покривка организаторите си запазват правото да отложат 

състезанието ! 

https://www.pleven.bg/bg/informatsiya-za-turisticheskite-obekti/mestnostta-chernelka/

