
 

                
 

 

 

БЮЛЕТИН 1  

За провеждането на  
57-ма Купа „Варненско лято“ 2019г. 

 06-07 юли, ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ 
*ОРГАНИЗАТОР 

Спортен клуб по ориентиране „Бегун” Варна с подкрепата на Община Варна, ПП “Златни пясъци“ 

*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА 

Състезанията ще се проведат при следната предварителна ПРОГРАМА:  

06 юли 2019/Събота/ - Първи ден - Средна Дистанция, ПП „Златни пясъци“ 

 

• 13.30 до 15.00 часа - проверка на документи на Финала 

• 16:00 часа – Старт на първите номера 

 

07 юли 2019/Неделя/ - Втори ден - Средна Дистанция, ПП „Златни пясъци“ 

 

•    10:00 часа – Старт на първите номера 

• 13:00 часа – Награждаване в района на Финала 

 

 

*РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА  

  

ГЛАВЕН СЪДИЯ – Пламен Иванов  

  ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Владимир Атанасов 

 ОПЕРАТОР SPORTIDENT – Лидия Николова  

ГЛ. СЕКРЕТАР – Димитричка Карачорова 

 

*ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ - ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА „СПОРТ-ИДЕНТ – СИ”  

Ще се използва електронната система за безперфораторно преминаване през контролните точки 

“Спорт ИДЕНТ” (СИ). Контролните точки са оборудвани със станции, които заменят традиционния 

перфоратор, а състезателят използва СИ-карта (чип), вместо състезателен картон. Преминаването през 

контролната точка се удостоверява с поставяне на чипа в отвора на СИ-станцията и задържането му (за 

1 сек) до получаване на светлинен и звуков сигнал, при което и в чипа, и в станцията се създава база 
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данни, която съдържа информация за времето и поредността на преминаване през КТ. Отговорност на 

всеки състезател е преди стартиране да постави СИ-картата си в специална станция с надпис 

“ИЗЧИСТВАНЕ”. Времето, необходимо за извършването на тази процедура е между 5 и 15 сек! След 

индикацията чипът се поставя в станция “ПРОВЕРКА”. Звуковият и светлинният сигнал след това са 

доказателство за изправността на СИ-картата и възможността за стартиране. Последна перфорация 

състезателят прави и на ФИНАЛНАТА ЛИНИЯ. При грешно преминаване през чужда контролна точка, 

задължително да се премине и през своята. В електронната карта се създава база данни за това 

преминаване, но ако състезателят е преминал и през своята контролна точка, това няма да доведе до 

декласиране. Аналогично да се действа при неправилна последователност на преминаване през 

контролните точки.  

 

*ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА  

Стартирането  ще бъде със стартова станция. Закъснели състезатели стартират без стартова 

станция.  

За всички дни описанията са отпечатани на картата, допълнителни ще има в зонaтa за стартиране. 

Картите ще бъдат вдясно за мъже, вляво за жени. 

 
*ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  
РЕЛЕФ – Средно до силно пресечен релеф с най-разнообразни теренни форми - понори, връхчета, 

могилки, изобилие от камъни и скали, някои опасни с височина 20-30 м . В района има характерни 

каменни могилки и връхчета, като по- малките са отразени на картата със знак за могила - кафява точка, 

а по-големите - като връхче запълнено със сив цвят. Почти в по-голямата си част районът е с каменист 

грунд, който значително затруднява бягането.     

РАСТИТЕЛНОСТ – Преобладава дъбова и смесена дъбова и ниска габърова гора, на места и ясни 

граници борова гора. 85 % от района е с ограничена видимост, но с добра проходимост за сезона. В 

състезателния район има значителен брой характерни широколистни дървета, но са отразени само най-

големите, предимно големи липи. На отделни места преобладава характерния за района нискостеблен 

бодлив храст – див чемшир с височина около 30-40 см, който затруднява бягането. С тъмно зелен цвят 

са отразени пасажи с лиани, през които е невъзможно да се премине.            

ПЪТНА МРЕЖА – Пътища от всички категории.  

ХИДРОГРАФИЯ – На някои места в деренцата тече вода. В района има няколко непроходими блата. 

 

ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН 

Район – Златни пясъци – Горски кът 

GPS – координати Финал: 43.291414, 28.034278 

Старт: 16:00ч. 

Контролно време : 90 минути 

Карта: Златни пясъци – Горски кът, Мащаб 1:7500. Хоризонтали през 5 

м, реамбулирана 2015-2016, обновена 2019г. от Владимир Атанасов, 

ISSOM 2017  

 

 

ВТОРИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН  

Район – Златни пясъци – Горски кът 

GPS – координати Финал: 43.291414, 28.034278 

Старт: 10:00ч. 
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Контролно време : 90 минути 

Карта: Златни пясъци – Горски кът, Мащаб 1:7500. Хоризонтали през 5 м, реамбулирана 2015-2016, 

обновена 2019г. от Владимир Атанасов, ISSOM 2017  

 

 

РАЗСТОЯНИЯ  
 

ПЪРВИ 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН 

ДЕН 

Паркинг – 

финал 
Финал- старт Старт – точка „К” 

Последна КТ - 

финал 

0м 200м, без 

изкачване 

50м 60м 

ВТОРИ 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН 

ДЕН 

Паркинг – 

финал 
Финал- старт Старт – точка „К” 

Последна КТ - 

финал 

0м 800м, без 

изкачване 

50м 80м 

  

 

ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ 
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СХЕМА   

 

 
 

www.begun.bg, www.orienteering.bg 
scobegun@abv.bg , 0897408566, Вл. Атанасов 

УСПЕШНИ СТАРТОВЕ! 

http://www.begun.bg/
http://www.orienteering.bg/
mailto:scobegun@abv.bg

