АСОЦИАЦИЯ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ СПОРТ “АКАДЕМИК”

БЮЛЕТИН № 2
за провеждане на
НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА ВАРНА 2019
Главен ръководител – Тодор Педев
Главен съдия – Димитър Календжиев
Технически р-л спринт – Йордан Недев
Технически р-л средна дистанция – Владимир Атанасов
Контролен съдия – Станислав Казус
ПРОГРАМА:
08.05.2019(сряда)
13:30 – техническа конференция – база „Академик”
15:00ч. – старт спринт
09.05.2019(четвъртък)
10:30ч. – старт средна дистанция
ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ СТАРТ - в два коридора: вдясно - жени, вляво - мъже, с три клетки
за изчакване. Часовникът на старта показва минутата на стартиране на състезателя.
Състезанието ще се обслужва от електронна система „Спорт Идент” Чиповете се осигуряват от
организаторите и не се заплащат. ИЗЧИСТВАНЕТО става в момента на стартиране. Стартира се
със стартова станция.
ОПИСАНИЯ И СИГНАТУРИ - Описание на контролните точки ще се вземат преди старт. Всеки
състезател може да се снабди с описание, когато влезе в стартовия коридор. Ще има описания и
на картите. Картите са опаковани и запечатани в найлонови пликове. КОНТРОЛНИТЕ ЗНАЦИ
са тип триъгълна призма на стойка, оборудвана със станция и един перфоратор, като сигнатурата
е на самата станция.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСКИКА СПРИНТ
Карта - „КК Зл.Пясъци”, М:1:5000, сечение 5м, реамболирана 2019 по
ISSOM 2007.
РАЙОН – Релефът Средно пресечен. Изцяло урбанизиран, няма
интензивно движение, но препоръчваме да се внимава за коли.
РАСТИТЕЛНОСТ:- Множество градинки и паркови насаждения около
хотелите.
ПЪТНА МРЕЖА: - Добре развита, с алеи и пътища от всички категории.
ХИДРОГРАФИЯ: - Бедна на водни обекти.

ЗАБРАНЯВА СЕ БЯГАНЕТО С БУТОНКИ С МЕТАЛНИ ШИПОВЕ.
ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ:
група

Дължина

Брой К.Т.

Мъже

3.2

12

Жени

2.3

9

Стартът и финалът са на 30-50 м от състезателния център в х-л „Афродита“
GPS координати 43.281970,28.039657
Разстоянието до старт – финала от база „Академик” е 1400 метра, по приложената схема (няма
маркировка). Придвижването до старта да става без автомобили (паркирането в комплекса е
забранено).

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСКИКА СРЕДНА
Карта - „Зл.Пясъци”, М:1:7 500, сечение 5м, реамболирана 2016 и
2018г.
РАЙОН – Релефът Средно пресечен,с разнообразие от теренни
форми- понори, връхчета, могилки, камъни и каменни полета.
РАСТИТЕЛНОСТ:- Преобладава дъбова гора, с различна
проходимост.
ПЪТНА МРЕЖА: - Добре развита, с пътища от всички категории.
ХИДРОГРАФИЯ: - Богата на водни обекти. В едно от деретата тече
обилно вода.

група

ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ:
Дължина
Брой К.Т.

Сборно изкачване

Мъже

4,5

17

130

Жени

4,0

16

100

Разстоянието до старта от финала - база „Академик” е 750 метра, по приложената схема (няма
маркировка).

