
БЮЛЕТИН 

Купа „Ивановден“ 

09.01.2021 г. 

 

 

Време и място 9-ти януари 2021 г., с финална арена на стадиона в гр. Лясковец, 43.102613, 25.711550 
  
Програма 10:30-12:00 ч   Регистрация в района на финала 

12:00 ч              старт Средна дистанция (финал-старт 2 км/160м) 
13:00 ч              старт МЖ10 (в района на финала) 

  
Организатори Иван Димитров и Иван Сираков 
  
Заявки Заявки се приемат до 14:00 ч на 08.01.2021 г. чрез системата за заявки на БФО – 

www.bgof.org. Възможността за заявка на място ще е силно ограничена. 
  
Класиране и награди Класирането се извършва по маршрути за мъже и за жени отделно. 

! Награди ще има ! Възстановяване и химия от GoldNutrition и аптека INpharm и вино, 
ракия и лакомства от друг именик – Ивайло Иванов. 

  
Времеизмерване Ще бъде използвана електронна система SportIdent. 
  
Технически данни Отворен дълъг (А) (ниво МЖ21) 4,05 км 24 КТ 150 м M 1:10000 

Отворен среден (B) (ниво МЖ16) 3,34 км 17 КТ 95 м М 1:7500 

Отворен къс - лесен (C) (ниво МЖ12) 1,97 км 7 КТ 30 м М 1:7500 

За най-малките ще има организирана забава със състезателен характер в района на 
финала, старт 13:00 ч. 

  
Техническа характеристика Карта „Манастир Св.Св. Петър и Павел“ в мащаб 1:10 000 и 1:7500 според таблицата 

по-горе, хоризонтали през 5 метра. 
Районът се разделя на две части – равнинна на платото над манастира и склон – под 
него. Растителността варира във всички проходимости, но видимостта е предимно 
много добра. Придвижването по склона може да бъде по-трудно при дъжд, да се 
внимава, особено в каменистите части. 
Внимание! Маршрутите преминават през асфалтовия път от гр. Лясковец до 
Манастир Св.Св. Петър и Павел! Трафикът е слаб, но бъдете внимателни при 
пресичането му или бягането по него. 
Старт: Според стартов списък, който ще бъде публикуван петък (08.01.) следобед. 
Дистанцията от финалната арена до старта е ~2 км със 160 м изкачване по споменатия 
по-горе асфалтов път към манастира. За по-мързеливите е позволено да си 
самоорганизират извозване. 
Картите ще бъдат поставени в найлонови пликове. 

  
Инструкции за маршрут 
Отворен Дълъг (А) 

Картата на дългия маршрут (А) ще бъде кръгла, без северни линии и се препоръчва 
бягането без компас. Всички надписи и картинки по картата НЯМА да бъдат 
осеверени. Все пак можете да използвате компаса като пикел на изкачванията. 
! Описания за дългия маршрут НЯМА да има отпечатани на картата – такива ще могат 
да се вземат само от старта. 

https://goo.gl/maps/jHE9MVx1EgGPW2c6A
http://www.bgof.org/


  
Други Подгответе се с топли и сухи дрехи. 

Клубната база на СК „Браун тим“, която се намира на стадиона може да бъде 
използвана за преобличане и т.н. 

 

Схема на състезанието: 

 

 

Добре дошли на юбилейното 1-во издание на купа „Ивановден“! 


