НАРЕДБА
За 9-то издание на Купа “Трите Хълма”,
традиционната спринтова дистанция “С
Карта Из Търновград” и първи кръг от
„Българска паркова купа“.

Организатор
СКО ТРАПЕЗИЦА-1954
http://skotrapezitca1954.com/

Време и място
26-28 март (петък, събота и неделя) 2021
Състезателен център – „Момина крепост“ м-ст. Ксилифор

Ръководство
Главен съдия:

Апостол Атанасов

Технически ръководител:

Валентин Шипков

Секретар:

Ясен Долчинков

Съдии старт:

Марияна Атанасова, Красимира Друмева

Старши съдия финал:

Александър Атанасов

Оператор SPORTident

Лидия Николова

Контролни съдии:

Елица Атанасова, Светослав Благоев

Съдия Деца 10:

Десислава Димитрова

Предварителна програма
Петък 26.03.2021
До 15:30 Пристигане, проверка на документи в района на финалната арена
16:00 Старт спринтова дистанция – карта Парк Дружба
18:30 Награждаване

Събота 27.03.2021
До 09:00 Пристигане и регистрация в района на финалната арена
10:00 Старт квалификация за knock-out спринт и първи кръг на Българска паркова купа за групи
М/Ж 16, 18, 20, 21А, 21Е, 35, 40, и спринтова дистанция за всички останали групи – карта
Варуша - Север
13:00 Старт на ¼ финални серии
15:45 Старт на ½ финални серии
17:30 Старт на финали
18:15 Награждаване

Неделя 28.03.2021
До 09:00 Пристигане и регистрация в района на финалната арена
10:00 Старт на средна дистанция – карта Дервента
13:30 Награждаване и закриване на състезанието
*Организаторите си запазват правото да променят програмата.
Информация за забранените районите може да видите на схемата или тук

Вид, клас и възрастови групи
Състезанията са дневни, за купа „Трите хълма“, „С карта из Търновград“ и първи кръг
на „Българска паркова купа“, клас Б за възрастови групи:
Мъже 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
Жени 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+
Open 1 (жълт) – къс и лесен за ориентиране
Open 2 (червен) – къс и труден за ориентиране
Няма ограничения за участващите отбори

Заявки, документи и стартови такси
Стартовите такси ще се събират според броя на заявените състезатели онлайн на сайта
на Българска федерация ориентиране (www.bgof.org)
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М/Ж 12, 14, 65+

4лв

4лв

4лв
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М/Ж 16, 18

8лв

15лв

8лв

25лв

М/Ж 20, 21А, 21Е, 10лв
35, 40

15лв

10лв

30лв

М/Ж 45, 50, 55, 60

10лв

10лв

10лв
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10лв

10лв

10лв

30лв

Краен срок 21 март 2021
*Заявки, получени след срока ще бъдат таксувани с двойна стартова такса.
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател за състезателен ден.
За загубен чип ще се заплаща 41/85/120 лева.
Състезателите участват на собствена отговорност!
При проверката на документите ще се изисква предсъстезателен медицински преглед.
Тези, които искат да получат документ-фактура трябва да изпратят съответната сума по банков
път.
На място ще се издават срещу 6 лв за банков превод.

Име: СКО Трапезица 1954
Банка:АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД
Банков клон:Велико Търново
IBAN: BG07BUIN95611000524149
BIC: BUINBGSF

Техническа характеристика
Петък 26 март 2021
Спринтова дистанция „С Карта из Търновград“
Карта Парк Дружба
Мащаб 1:4000 Х-2,5м. Картата е изработена по стандартите на IOF за
спринтови дисциплини ISSprOM 2019, от Апостол Атанасов и Валентин
Шишков декември 2020 – март 2021.
Релеф: От равнинен до силно пресечен
Пътна мрежа: Добре развита, с пътища, алеи и стълбища от всички
категории.
Растителност: В парковата част растителността е предимно с голяма
видимост и лесно проходима, но на някои места в междублоковите
пространства има избуяла подраст, която затруднява преминаването.
Хидрография: Беден на водни обекти район.

Събота 27 март 2021
Knock-out Спринт, спринтова дистанция и първи кръг от „Българска паркова купа“
Карта Варуша – Север
Мащаб 1:4000 Х-2,5м. Картата е изработена по
стандартите на IOF за спринтови дисциплини
ISSprOM 2019, от Валентин Шишков юли 2020
– март 2021
Релеф: от средно до силно пресечен с
множество малки и стръмни пътища и
стъпала.
Пътна мрежа: добре развита с пътища и
стълбища от всички категории, като
основните настилки са павета, каменни
плочи и асфалт.
Растителност: Преобладават единични
храсти и дървета, но на места има обрасли
пространства.
Хидрография: Беден на водни обекти район

Неделя 28 март 2021
Средна дистанция купа „Трите Хълма“
Карта Дервента
Мащаб 1:7500 Х – 5м. Картата е изработена по
ISOM стандартите на IOF от Апостол Атанасов и
Валентин Шишков юли 2020 - март 2021
Релеф: от равнинен до силно пресечен – от малки
терени форми (дупки, окопи) до стръмни склонове
и дерета. В отделни части картата изобилства от
камъни, скални откоси и скални образувания. През
картата преминава дълъг и висок скален венец с
височина до 40м.
Пътна мрежа: средно развита с пътища и пътеки от
всички категории
Растителност: варира от силно до слабо
проходима. Около 30% са открити площи. Гората е
предимно широколистна (дъб и габър). На места
има иглолистни насаждения обрасли с подраст.
Хидрография: През северната част на картата
преминава река, а в по-големите дерета има малки поточета и рекички.

Възможност за тренировки и тренировъчен лагер
СКО „Трапезица-1954“ В. Търново организира тренировки на подобни на състезателните
райони в периода от 23ти до 25ти март. Контролните точки ще бъдат маркирани, а стартовата
такса е 2лв на тренировка.

Настаняване
Туристически учебен център „Момина крепост“, в местността Ксилифор
-Полупансион (нощувка, вечеря и закуска) в стаи с 2,3 и 4 легла – 36лв на човек
Необходимо е състезателите писмено да резервират /на посочената по-долу ел. поща/
и уточнят желания вид настаняване и телефони за обратна връзка. Резервацията се приема за
валидна след преведен депозит в размер на 30% до 15.03.2021 г. от дължимата сума по сметката
на “Турист” ЕООД в УниКредит Булбанк, клон Велико Търново, IBAN: BG25UNCR96601084965212,
BIC: UNCRBGSF .
Доплащането ще се извърши на място при пристигането на гостите в Туристически
учебен център „Момина крепост“.
Молим, с превеждането на депозита клиентите да ни изпращат на посочените
координати данни за фактура, а именно:
• ако данните са за физическо лице – трите имена, адрес и ЕГН;
• ако данните са за предприятие, съответно: фирма, адрес, ЕИК и МОЛ

За контакти : тел./ факс 062/ 63 58 23
GSM: 0896697832 – Силвия Димитрова; GSM: 0896757049 – Жулиета Симеонова;
e-mail: trapezitca_1902@abv.bg
website: www.trapezitca1902.com
website: www.momina-krepost.com

Къща за гости Стамболов Велико Търново
0878 270 551; 062650082
hotelstambolov@gmail.com
www.hotel-stambolov.com
адрес: Велико Търново ул. Стефан Стамболов 27
Цените за помещение при настаняване на редовни легла включват нощувка, паркинг, карта на
града, ползване на велосипеди

ВИД ПОМЕЩЕНИЕ
ДВОЙНА СТАЯ

ЕДНА НОЩУВКА
50 лв. за двама

ДВЕ НОЩУВКИ
95лв. за двама

СТУДИО

60 лв. за двама

115 лв. за двама

СТУДИО за трима

70 лв. за трима

135 лв. за трима

АПАРТАМЕНТ – две спални и дневна с кухня,
два санитарни възела
АПАРТАМЕНТ – три спални и дневна за шест
човека
Единична СТАЯ

110 лв. за
четирима
150 лв. за
шестима
40 лв. за един
гост
безплатно

100 лв. за
четирима
140 лв. за
шестима
70 лв. за един
гост
безплатно

ДЕТЕ от 3 до 6 г

Класиране и награди
В спринтовите дистанции победителите ще бъдат наградени с медали.
В средната дистанция първите трима във всяка група ще бъдат наградени с
материални награди осигурени от нашите спонсори
За първите 6 в knock-out спринта ще бъдат осигурени специални награди от нашите
спонсори!

Повече подробности, както и допълнителна информация за състезанията ще бъде публикувана
в Бюлетин 1!
За допълнителна информация и контакт, пишете ни на email: skotrapezitca1954@abv.bg

ДОБРЕ ДОШЛИ В СТАРОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД!

