ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
Сдружение Туристическо Дружество “Вежен” гр. Тетевен

Българска Федерация по Ориентиране
„АКО НЕ БЯХ ДОШЪЛ В ТЕТЕВЕН , ЩЯХ ДА ОСТАНА
ЧУЖДЕНЕЦ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ”
ИВАН ВАЗОВ

БЮЛЕТИН №1
КУПА „ ТЕТЕВЕН 2019 „
ОРГАНИЗАТОР : Община Тетевен
СКО „ Вежен“ Тетевен
Българска Федерация по ориентиране
Съдийски състав:
Главен ръководител – Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет
Главен съдия – Стефан Стефанов
Технически ръководител – Константин Василев
Контролен съдия – Младен Маринов
Съдия на старт – Виктор Борисов
Съдия финал – Ирина Йорданова
Оператор SportIdent: – Константин койнов
Медицинско лице – Д-р Иво Лачев

1-ВИ ДЕН
Място : гр.Тетевен, финалът е на Площад „Сава Младенов. Мястото е
маркирано.
Програма: 9,30 часа – 11,00 часа проверка на документите. 11,00 часа
техническа конференция в зоната на финала. 11,30 часа старт на първите
номера .
Карта: Тетевен – север. Мащаб 1: 10000, хоризонталите през 5 м., месец август
2015г. Обновена септември/октомври 2019 год.
Обхваща северната част на град Тетевен и прилежащите му територии.
Множествочастни имоти – вилни парцели, овощни градини и ливади. Тези през

който е забранено преминаването са отбелязани на картата със съответните
знаци. Размер на картния лист А4 запечатан в найлонови пликове. Описанието
е на лицевата страна на картата и допълнително в първа клетка на старта.
Релеф: Средно до силно пресечен, с ясно изразени теренни форми. Да се
внимава при преминаването на деретата и при движение по стръмните
склонове.
Пътна мрежа : Добре развита. Има много малки пътеки. Някои от тях не
личат при пресичане. Има и малки пътечки от животни, които не са отбелязани
на картата.
Хидрография: Районът е беден на водни обекти.
Растителност: 80 % открити площи и овощни градини. Широколистна и
иглолистна гора с лоша проходимост. Там където е използван знак № 410
(растителност, през която се бяга много трудно / най – тъмно зелен цвят /),
преминаването на пасажи по –широки от 20 метра е почти невъзможно.
Местата отбелязани на картата с комбинацията на знаци № 409 и № 404 са
непроходими, тези участъци са предимно стари овощни градини, които са
обрасли с къпини и други бодливи храсти.
Организаторите препоръчват състезателите да ползват екипи покриващи
цялото тяло.
Организация старт: Състезателите се явяват три минути преди стартиране.
Първа клетка – чистене на чип. Втора клетка – проверка на чип. Трета клетка
старт. Стартирането става след звуков сигнал. До точка К се бяга по
маркировка. Картите са разположени – вдясно мъже, вляво жени. Часовникът
на старта показва минутата на стартиране .
Организация на финала : Състезателите финишират по маркирана отсечка от
последна КТ. На финалната линия има две SI станции за маркиране на
финално време. След прочитане на чиповете и получаване на разпечатка
състезателите напускат финала.
Контролни знаци: Тип фенер, поставени на стойка със SI станция и сигнатура.
Дължини на маршрутите : ще бъде публикувана в Бюлетин № 2
Децата до 10 год. стартират от общия старт и бягат по маркирано трасе с бяло/червена
лента .
ПАРКИНГ – ФИНАЛ 0 МЕТРА / ФИНАЛ – СТАРТ 500 МЕТРА

.

ВАЖНО: В района преминава ГЛАВЕН ПЪТ Тетевен с.Бабинци.
Движението по него не е натоварено, но да се внимава при
пресичане

НОЩЕН СПРИНТ / СКОРЕЛАУФ
Място : гр.Тетевен,старт/ финал е на Площад „Сава Младенов. Мястото е
маркирано.
Програма: 18,00 часа – 19,00 часа проверка на документите. 19,30 часа старт
на първите номера .

20.30 часа награждаване на победителите от нощтния спринт и вечер на
ориентировача.
Карта: Мащаб 1:4000 хоризонталите през 5 м, Обновена месец октомври 2019
год.
Размер на картния лист А4 , запечатан в найлонови пликове.
Описанието на КТ е на лицевата страна на картата, и допълнително описание в
първа клетка на старта.
Район: Градска част и околоградска територия, с богата пътна мрежа от
всички видове настилка. По накои улици течат ремонти, да се внимава при
бягане по тях.
Дължини на маршрутите : ще бъде публикувана в Бюлетин № 2

2-РИ ДЕН
Място : гр.Тетевен, финалът е на площад „Сава Младенов”. Мястото е
маркирано.
Програма: 9,00 часа – 10,00 часа проверка на документите. 10,30 часа старт на
първите номера .
Карта: Тетевен - юг . Мащаб 1: 7500 хоризонталите през 5 м., месец октомври
2012, обновена септември/октомври 2019 год. Размерна картния лист А4
запечатан в найлонови пликове. Описанието е на лицеватастрана на картата и
допълнително в първа клетка на старта.
Релеф: Силно пресечен, с ясно изразени теренни форми, на места с камъни и
скални откоси. Да се внимава при преминаването им.
Пътна мрежа : Добре развита. Има много малки пътеки. Някои от тях не
личат при пресичане.
Хидрография: Районът е беден на водни обекти.
Растителност: Различна проходимост, значителен процент открити площи. В
голяма част от района има подраст от къпина и папрат, отразен на картата с
линеен растер. Организаторите препоръчват екип предпазващ краката.
Организация старт: Състезателите се явяват три минути преди стартиране.
Първа клетка – чистене на чип. Втора клетка – проверка на чип. Трета клетка
старт. Стартирането става след звуков сигнал. До точка К се бяга по
маркировка. Картите са разположени – вдясно мъже, ляво жени
Организация на финала : Състезателите финишират по маркирана отсечка от
последна КТ. На финалната линия има две SI станции за маркиране на
финално време . След прочитане на чиповете и получаване на разпечатка
състедателите напускат финала.
Котролни знаци : Тип фенер , поставени на стойка със станция и сигнатура .
Дължини на маршрутите - ще бъде публикувана в Бюлетин № 2
ФИНАЛ – СТАРТ 700 МЕТРА
Децата до 10 год. стартират от общия старт и бягат по маркирано трасе с
бяло/червена лента .
Класиране и награди:
Първите трима от съответните възрастови групи ще бъдат наградени с
медали.Класирането ще се определи като сбор от времената на двете средни

дистанции. Комплексното класиране е сборно от двата дни / без нощния
спринт/ и ще се извърши по следната точкова система : Победителят в групата
получава толкова точки колкото участника има,Вторият с една точка по-малко и
т.н. , като последният взима една точка .Пример : М12 -10 състезатели / 1-во
място 10 т. , 2-ро място 9 т. .......10-то място 1 точка /М 18 -3 състезатели / 1-во
място 3 т. ....3-то място 1 точка / Първите три отбора ще бъдат наградени с
купи .
Настаняване: Хотели и къщи за гости в Тетевен и Рибарица. Възможност за
палатки в местността „ Костина“ с.Рибарица .

Организаторите пожелават успешни стартове !

