
 

 

 

ДСО на КНСБ при “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК “ЕАД 

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ

 “ТРУД,СПОРТ И ЗДРАВЕ” 

СКО “КОМПАС” - РАДНЕВО 

 

 

БЮЛЕТИН № 1 

Купа “Балзена”,Купа на “КНСБ “ 

и Национално работническо първенство по 

ориентиране 

 

 
РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

 

Главен ръководител : Наско Митев 

Главен съдия: Коста Михов 

Технически-маршрути: Коста Михов 

Контролен съдия : Георги Желязков 

Оператор SI : Лидия Николова 

Лекар: д-р Калоян Чарнаев 

 

 Време, място и програма: 

Състезанията ще се проведат на 02.11 и 03.11.2019 год.със състезателен 

център База за отдих  “Енергомонтаж” -Главан, обл. Стара Загора при 

следната програма: 

 -   02.11.2019 г. - пристигане на отборите пред кметството в с.Главан 

 координати : 42.066327: 26.105351 

- Средна дистанция- район с. Главан ,кв.”Войводово”- нова карта 

- старт от  14.00 часа  

- награждаване – 17.00 часа 

- 03.11.2019 год. – Средна дистанция - База за отдих  

“Енергомонтаж” – отстояща на 1,5 км. от с.Главан, обл. Стара Загора 

по пътя за Свиленград,координати : 42.052980: 26.112003. Старт от 

10.30 часа . Ще има маркировка.  

- награждаване и закриване на състезанията 13.30 часа в района на 

финала. Заявки за националното първенство за работници и 

служители се приемат в секретариата до 19.30 часа на 02.11.2019 г. В 

района на базата няма заведения за обществено хранене. На 

финалите ще има чай , вода и нещо друго. 

 

 



 

 

Техническа характеристика на района І-ви ден: 

 

Район: с. Главан, кв.”Войводово” обл. Стара Загора 

Карта: - „Главан кв.”Войводово”” ,М-1:5000, сечение 5м. , 

Изработена  м.Х, 2019 г. 

Релеф: Равнинен до средно пресечен. 

Част от картата включва населеното място. Асфалтирани и не асфалтирани 

улици със слабо движение на превозни средства, открити площи и гориста 

част.  

Оборудване на контролни знаци: Част от контролните знаци не са на 

стойки,оборудвани със SI-станции и перфоратори. Контролните знаци са 

триъгълни призми без сигнатури върху тях.Сигнатурите са  на SI-

станцията.  

Маркировка: От финала до старта ще има маркировка –разстояние 700 

метра.  

Картите ще бъдат на старта ,поставени в найлонови пликове.Описанията са 

отпечатани на картите.Допълнителни описания на старта. Старт - т .“К” – 

60 м. Ще има часовник , показващ времето на стартиране. 3 минути преди 

старта състезателите се явяват за проверка.Стартова станция.Деца 10 год. 

стартират от 15.00 часа в района на финала. Стартов списък ще бъде 

публикуван. 

 Класиране и награди: Класиралите се до 3-то място – индивидуално 

ще бъдат наградени с медали. Победителите във възрастови групи  М-55 и 

М-65 ще получат и специални награди осигурени от Кольо Колев и Ради 

Ганев. Отборно класиране – купи до трето място. 

 

ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИ 

І-ви ден 

1/ - М-12, М-14, Ж-12, Ж-14 и М-70 – 2100 м – 11 кт 

 

2/ - Ж-16, Ж-18,Ж-45,Ж-50,Ж-55 и Ж-60 – 2650 м – 14 кт 

 

3/ - М-16,М-18 , М-45, М-50, М-55,М-60 и М-65– 3000 м – 14 кт 

 

4/ - Ж-21, Ж-35 и Ж-40 – 3440 м – 19 кт 

 

5/ - М-21,М-35 и М-40 – 4000 м – 21 кт 

             

   

  

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ІІ-ри ден 

 

Район: База за отдих  “Енергомонтаж” – Главан , обл. Стара Загора 

Карта: - „ Балзена” –М-1:7 500, сечение през 5м. , Обновена -  октомври 

2019 год.  

Релеф: Средно пресечен.Изразени теренни форми 



Растителна покривка: Широколистна и иглолистна гора от лесна до трудна 

проходимост и открити площи .Характерните дървета са отбелязани със 

зелено кръгче. 

Пътна мрежа : Добре развита. По някой от тях се минава по-рядко и в 

момента са обрасли с трева- по-трудно забележими и проходими.  

Хидрография: Беден на водоизточници 

Оборудване на контролни знаци: Част от контролните знаци не са на 

стойки, оборудвани със SI-станции и перфоратори. Контролните знаци са 

триъгълни призми без сигнатури върху тях. Номерацията на сигнатурата е 

на SI-станцията.Описанията са отпечатани на картата.Допълнително ще 

има на старта. Състезателите се явяват за проверка три минути преди старт 

Старт – финал  220 м – маркирано Деца до 10 год. стартират от 10.30 ч.  

Класиране и награди: Осигурени от КНСБ “Мини Марица-изток”. 

Индивидуално -медали до трето място, Отборно –купи до трето място. За 

участниците в работническото първенство Индивидуално –медали във 

възрастови групи М и Ж до 45 г. и М и Ж над 45 до трето място. Отборно – 

Купи в същите възрастови групи , като отборът се състои от двама 

състезатели, заявили предварително участието си. Наградите са осигурени 

от Федерация “Труд,спорт и здраве” КНСБ 

 

ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИ 

ІІ-ри ден 

А/ - М-12, М-14, М-70, Ж-12, Ж-14– 2240 м – 10 кт 

 

В/ - Ж-16, Ж-18,Ж-45, Ж-50, Ж-55, Ж-60 – 2800 м – 12 кт 

 

С/ - М-16, М-18, М-45, М-50, М-55, М-60, М-65– 3300 – 16 кт 

 

D/ - Ж-21, Ж-35, Ж-40 – 4250 – 17 кт 

 

E/ – М-21, М-35, М-40 – 4530 – 20 кт 

 

 

 

 Отборното класиране по точкова система 

  

  

          

Пожелаваме Ви успех 

 

Допълнителна информация за настаняване:  

Хотел “Брикел” гр.Гълъбово. Единична стая -25 лв., Двойна стая -35 лв. и 

Тройна – 50 лв. За резервации – Тел. 0418/6 20 54. Хотелът отстои на 21 

км. от състезателния център 

 

 

 

 


