
 
 
 

 
 

 
 О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О 

ТД „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-гр.КАРЛОВО 
    
 

Н А Р Е Д Б А  
за провеждане на Oбщинско състезаниe по Ориентиране за купата на 

 ТД ”Васил Левски”2019 г.  
  
 

І.  Време, място и програма:  
Състезанието по спортно ориентиране  за купата на   ТД”Васил Левски”2019   ще 
се проведе на 08 юни 2019 г. със състезателен център,  гр.Карлово/ЦГЧ/  при 
следната предварителна ПРОГРАМА : 
 
08 юни 2019 г. (събота) 
 

• 09.30 - 10.00 ч.- Проверка на документите в района на Финала в центъра на 
гр. Карлово; 

• 10.00 ч.- Старт за купа ТД”Васил Левски”2019   -средна дистанция ; карта 
„Родни Извори”,    М 1:5000; / обновена  05.2019/ 

• 13.00 ч.- Награждаване на призьорите . 
 
 

ІІ.  Организатори  
Състезанията се организират от ТД”Васил Левски”,гр.Карлово при следния 
съдийски състав: 
 
Главен ръководител                                                            Коста Копарански                                                                                                                                                                                                      
Главен техн. ръководител                                                   Кеазим Козарев 
Секретар                                                                               Даниела  Генчева 
Съдия на старт                                                                     Янко Захариев 
Съдия финал                                                                        Христо Лалев 
Контролен съдия                                                                  инж.Васил Чардаклиев 
Съдии маршрути                                                                  инж.Атанас Вълев 
                                                                                               Радослав Вълев 
                  Иван Цветков 
                  Иван Минчев 
                                                                                               Елена Вълева  
 
 



ІІІ.  Вид,клас и възрастови групи  
Дневни, клас „Б” индивидуални –  средна дистанция за възрастовите групи: 
M/Ж:10,12,14,16,18 г. Отворен маршрут /OPEN/ 
М и Ж 10 бягат по маркировка. 
 

ІV.   Право на участие 
Всички  училища на територията на Общините Карлово, Сопот и Хисаря, както 
клубове от страната и чужбина с неограничен брой състезатели. 
 

V.  Заявки и Документи 
Поименни заявки за участие ще се приемат до 05.06.2019 г. на E-mail: 

keazimsat@mail.bg , и на сайта на Българска федерация ориентиране – 

www.orienteering.bg  
 При проверката на документите ще се изисква и пред състезателен медицински 
преглед на състезателите. Състезатели, без медицински преглед, стартират на 
своя отговорност или на отговорност на клуба, който представляват.  
 

VІ.  Технически данни 
Ще бъдат изнесени в Бюлетин 1, който отборите ще получат при пристигането си. 
Състезанията ще се организират с използването на системата „Спорт ИДЕНТ”. 
Наем на чип 1 лв. на старт. Номерата на личните чипове да се посочват в 
заявката. Загубен чип – 31/50/85лв. 
 

VІІ.  Класиране и награди 

• Класиралите се до трето място във  възрастови групи М/Ж 12,14,16,18  ще 
бъдат наградени. 

• Възрастова група М/Ж 10 - ще бъдат наградени всички завършили  
участници. 

• Комплексно класиране – Купи до трето място 
 

VІІІ.  Материални условия и стартови такси 
Всички разходи са за сметка на участващите клубове.  
Стартовата такса е в размер на: 

• М/Ж 10,12,14,16,18 г.- без стартова такса; 

•   OPEN маршрута   3 лв.   
Сумата ще се събира при проверка на документите, съобразно подадената заявка. 
За заявки, получени след срока – двойна стартова такса.  
 
 
 
 
 
 Желаем успашен старт на всички участници. 


