
 

 

МИНИ “МАРИЦА ИЗТОК” -ЕАД 

ОБЩИНА РАДНЕВО 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „КОМПАС”-

РАДНЕВО 

 

 

БЮЛЕТИН № 1 

Купа “Раднево “ 2020 

Купа “Марица-Изток” 2020 

 

 
РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Главен съдия: Коста Михов 

Технически-маршрути: Коста Михов 

Съдия по маршрути: Слав Илиев 

Оператор SI : Лидия Николова  

Старши Старт: Георги Желязков 

Лекар: д-р Атанас Драгов 

 

 Време, място и програма: 

Състезанията ще се проведат на 04.07 и 05.07.2020 год. при следната 

програма: 

 - 04.07.2020 год. – Средна дистанция- район- Местност 7-ми 

километър,отстоящ на 7 км. от Стара Загора посока Ст.мин.бани. GPS: 

42.42024 N , 25.55662 E 

 - до 14.00 часа – пристигане проверка на документите /на поляната 

зад автобусната спирка/. 

 - от 14.30 часа старт на първите състезатели. 

 - 17.30 – награждаване на победителите за купа “Раднево”/в района 

на финала/. 

- 05.07..2020 год. – Средна дистанция- район- село Остра могила - изток 

,отстоящ на 2 км. от Ст.мин.бани. GPS : 42.46624 N ; 25.46824 E  

- 10.30 часа – старт на първите номера  

- 13.30 часа – награждаване за купа “Марица-изток” и закриване на 

състезанието. 

 

Техническа характеристика на района І-ви ден: 

 

Район: “7-ми километър” 

Карта: - “7-ми километър”, Мащаб 1:7500 

Обновена-  Април 2020 год.  

Релеф: Средно пресечен. 



Растителна покривка: Широколистна и иглолистна гора. На места 

непроходими.Извършена е сеч с непочистени клони, затрудняващи 

придвижването.И в момента се извършва сеч в източната част на картата, 

но не влияе на маршрутите. 

 В района на картата влиза вилна зона. Много от пътищата и пътеките са 

обрасли с трева , което затруднява предвижването. Характерните дървета 

са отбелязани със зелено кръгче. 

Хидрография: Района е 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.Сигнатурите са  на SI-

станцията.  

Маркировка: От финала до старта ще има маркировка –разстояние 150 

метра.  

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

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

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

старта състезателите се явяват за проверка.Стартова станция. 

Маршрута на деца до 10 г. по маркировка, старт в района на финала. 

Препоръчваме екипировка покриваща тялото.В района на старта и 

финала няма водоизточници. Всички ръководители на отбори и 

индивидуални състезатели трябва да подсигурят вода за пиене на 

своите състезатели и придружаващи лица. 

 

 

 

ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИ 

 

Вариант “1” -  М 12 ,Ж-12– 1430 м. - 12 кт. 

Вариант “2”- М-14,Ж-14 и 55 – 2150 м.- 10 кт. 

Вариант “3”- М-16,18,65 и 70,Ж 16 и 18– 2880 м.- 13 кт. 

Вариант “4”- М-55 и 60, Ж-35 и 45 – 3600 м.- 16 кт. 

Вариант “5”- М-45 и Ж-21 – 4400 м.- 14 кт. 

Вариант ”6”- М-21 и 35 – 4780- 18 кт.  

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ІІ-ри ден 

 

 

Район: Село Остра могила  ,отстои на 2 км. от Ст.мин.бани.  

Карта: - „Остра могила-изток” ,М-1:7500, сечение 5м. ,обновена 2020 год./ 

май-юни/ 

Релеф: Средно пресечен. 

Растителна покривка: Широколистна и иглолистна гора. На места 

непроходими. Всички пътища и пътеки са проходими.На места обрасли с 

висока трева. Характерните дървета са отбелязани със зелено кръгче. 

Хидрография: В отделни дерета има вода поради честите валежи. 



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 550 

метра.  

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

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

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

старта състезателите се явяват за проверка.Стартова станция.Стартов 

списък ще бъде публикуван. 

Маршрута на деца до 10 г. по маркировка.Старта ще е в района на финала. 

Препоръчваме екипировка покриваща тялото. В района на старта и 

финала няма водоизточници. Всички ръководители на отбори и 

индивидуални състезатели трябва да подсигурят вода за пиене на 

своите състезатели и придружаващи лица. 

 

ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИ 

 

Вариант “А” -  М 12 и Ж-12– 1520 м. - 9 кт. 

Вариант “В”- М-14,Ж-14 и 55– 2100 м.- 12 кт. 

Вариант “С”- М-16,18,65 и 70,Ж 16 и 18– 3370 м.- 17 кт. 

Вариант “D”- М-55 и 60, Ж-35 и 45 – 3780 м.- 19 кт. 

Вариант “Е”- М- 45 и Ж-21 – 4200 м. -19 кт. 

Вариант “F”- М-21 и 35 – 4950 м. -22 кт. 

 

 

Отборното класиране по точкова система 

 

Пожелаваме ви успех 

 

 
 



 
 

 

 
 

 


