
 
Благословената долина/Поглед от връх Атово падало към Розовата долина/ Снимка на Александър Иванов 

НАРЕДБА 
за Състезание по ориентиране 

„НИКУЛДЕНСКО БЯГЯНЕ ‘2021“ 

     І. Време, място и програма 

27.11.2021 /събота/ 
- 11:30 ч.- Техническа конференция и откриване до Тракийската гробница 

- 12:00 ч.- Старт на Състезание по ориентиране „НИКУЛДЕНСКО БЯГЯНЕ ‘2021“. 

- 14:00 ч.- Водосвет, награждаване. 

   II. Вид, клас и възрастови групи 
Състезанието „Никулденско бягане ‘2021“ е дневно, дълга  дистанция, състоящо се от 2 

маршрута: 

                   - Спринт „Бодлите на розите“; 

                   - Средна дистанция „Орлово гнездо 1957“. 
       - Индивидуално, за възрастови групи: М/Ж- 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45,50, 55,60, 65, 70, 75+. 

Право на участие: Всички желаещи. 

   III. Заявки за участие : 
Всички състезатели и клубове, които ще участват в състезанието, трябва да направят онлайн заявки 

чрез сайта на БФО - http://www.bgof.org/ до 24 :00 ч. на 23.11.2021г.  
За хора, които не са членове на БФО, могат да се направят  заявки на GSM 08999 88 200. 

Участниците се състезават на собствена отговорност! Необходим е предсъстезателен медицински 

преглед. Такса за наем на чип - 2 лв. на ден. За загубен чип се заплаща 31, 44 или 85 лв., според 
изискванията на БФО. 

   IV. Технически данни: 

Карта: “Тюлбето”. Мащаб 1:10000. Хоризонталите през 5 м. Изработена от Благой Стефанов. 

Обновена 2021г. 
Релеф: Средно до силно пресечен, със заоблени теренни форми. Има много военни окопи, някои от 

които не са отразени на картата. В изоставените лозя има много синори. 
Пътна мрежа: Присъстват всички видове асфалтови, черни пътища и пътеки. В североизточната 

част са действащ военен полигон и Центърът за специализация и професионална подготовка в гр. 

Казанлък при Академията на МВР. 
Растителност: Иглолистни и широколистни гори, изоставени и действащи лозя. 

Хидрография: В района има чешми и тоалетна. 

   V. Стартова такса: 

Плаща се по банков път или при регистрацията: 

М/Ж 12,14 /учащи/: за Спринт-5 лв., за Спринт и Средна дистанция- 8 лв. 

М/Ж 16,18 /учащи/: за Спринт-6 лв., за Спринт и Средна дистанция- 9 лв. 

М/Ж 21-55: за Спринт- 8 лв., за Спринт и Средна дистанция- 12 лв. 
М/Ж 60+: за Спринт-6 лв., за Спринт и Средна дистанция- 9 лв. 

                          Издават се фактури с приходни ордери. 

                        Предварително плащане по банков път:    

 СНЦ -  Спортен клуб „Орлово гнездо 1957”, гр. Казанлък,  

ул.”Проф. Петко Стайнов” № 8 ;  БУЛСТАТ :176656271;  MOЛ: Христо Ангелов 

                         Банкова сметка в   Postbank /ЮРОБАНК/: IBAN: BG61BPBI81701605302120 
 

Община Казанлък 

Туристическо дружество „Орлово гнездо“ 

Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“ 

http://www.orienteering.bg/event_list.php


   VI. Класиране и награди 

Класиралите се на първите три места във всички възрастови групи в  спринта 
 „Бодлите на розите“ ще бъдат  наградени с възпоминателни призове (медали).  

Класиралите се на първите три места във всички възрастови групи   в дългата дистанция 

„НИКУЛДЕНСКО БЯГЯНЕ ‘2021“ /събират се времената от спринта и средната дистанция/, ще 
бъдат наградени с възпоминателни призове (медали) . 

Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“  благодари на Исторически Музей „Искра“ 

за предоставената възможност, участниците в състезанието да посетят безплатно  на 

27.11.2021 г. от 9 до 17 ч. единствения в света „Музей на розата“! 

   VII. Материални условия 
Всички разходи са за сметка на участниците. 

   VIII. Места за настаняване: 

1. Хижа „Бузлуджа“, малка - 40 места – Стефан:0897 083 077; 
2. Хотел „Бузлуджа“, голяма -Чочо-0886 970 859; 
3.Хотел „Тонзос - 0889 518 808; 

4. Хотел „Диана“ -0887 842 540; 

5. Хотел „Роза“, язовир Копринка, Мехмед-0431 62708; 0896 794 573; 

6. Военен хотел, Казанлък-Тел. 0992 606 747; 
7. Хотел „Пастървата“ с.Енина , Телефон: 04326 2017 Мобилен телефон : 0889436216, 

Е-mail:pastarvata@mail.bg; 

За допълнителна информация: 
Христо Ангелов – GSM: 0899 988 200, е-mail: hangeov@abv.bg; 
Тончо Нейчев - GSM: 089 981 7208, е-mail: toncho_in@abv.bg. 

Туристическо дружество „Орлово гнездо” – тел: 0431/ 62566. 
 

                          ИНТЕРЕСНИ МЕСТА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ: 

Казанлъшката тракийска гробница/Печат 91 от 100 НТО/ 
Литературно-художествен музей „Чудомир“ /Печат 91 от 100 НТО/ Храм паметник „Рождество 
Христово“- гр. Шипка“ /Печат 92 от 100 НТО/ 

Национален Парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и Паметника на свободата на връх Шипка/Печат 93 от 

100 НТО/ Исторически музей „Искра“-Казанлък 

Музей „Петко Стайнов“„ Градската Художествена галерия Музей на 

фотографията Къща-музей „Дечко Узунов“ 

Къща-музей „Ненко Балкански“ 
Тракийските гробници в могилите Голяма Косматка, Шушманец, Грифоните и Хелвеция край гр. 

Шипка 

„ Пътеката през вековете“-от с. Бузовград до Мегалита /2 ч./ 
 

 

 

 

 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ НА НИКУЛДЕНСКОТО БЯГАНЕ! 

СК „ОРЛОВО ГНЕЗДО 1957“ – КАЗАНЛЪК 
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