
 

БЮЛЕТИН 
За провеждане на  

традиционно състезание по ориентиране 

купа “БУРГАС“  
25 юни 2021 / спринт 

 

Организатори:  Община БУРГАС,  

Българска федерация по ориентиране, 

Клуб по спортно ориентиране “Странджа“ - Бургас,  

с техническата помощ на СК “Компас-крос“ – Русе 

 

ПРОГРАМА  

25.06.2021, петък – СПРИНТ, Морска градина - Бургас 

13.00 ч. – Секретариатът е отворен на финала  

15.00 ч. – старт СПРИНТ   

17.00 ч. - награждаване на състезателите.  

 

РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА: 

Главен съдия   Любомир Томов 

Главен секретар    Софка Томова  

Оператор СПОРТ ИДЕНТ Димитър Върбанов  

Ст. Съдия СТАРТ   Татяна Кирилова    

Ст. Съдия ФИНАЛ  Слав Илиев  

Технически ръководител     Боян Колев  

Контролен съдия  Апостол Апостолов 

Лекар    д-р Валентин Попов  



 

Възрастови групи  

Състезанията са клас „Б”, с възрастови групи:  
 

М/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 70, 75+, Open.  

Деца до 10 години ще бягат по маркировка с контролни точки. 

• Организаторите  си запазват правото да обединяват групи при малко заявки. 

 

Право на участие  

Всички картотекирани състезатели на спортните клубовете по ориентиране от 

страната - членове на БФО, индивидуално участие, както и състезатели от спортни 

клубове от чужбина.  

 

Класиране и награди  

За купа „Бургас“ - индивидуално класиране. Състезателите, класирали се на 

първите три места в отделните групи, ще бъдат наградени. 

 

Техническа информация  

 
СЪСТЕЗАТЕЛЕН 

РАЙОН 
Морска градина – Бургас 

ФИНАЛНА ЗОНА 

И ПАРКИНГ 

 

 

 

 

 

 

Финал: Лунапарк „Приказките“, до Пантеона. 
 

Паркирането на превозните средства може да става  

по продължение на Морската градина, в близост до Пантеона. 

Може да се ползва и общински паркинг „Гурко“  

на ул. „Ген. Гурко“, на 500 м от финала. 

На входа на Морската градина към финала ще има маркировка.  

 

СТАРТ 
Класически формат: -3;-2;-1:старт 

Стартиране със стартова електронна станция. 

Старт – финал: 150 м.  
 

КАРТА 
Карта: «Приморец» - Морска градина, гр. Бургас.  

Обновена юни 2021, мащаб 1:4000, хоризонтали през 5 м; 

формат А3, А4 (М12, 65, 70, 75, Ж 12, 14, 55, 65, 70, 75).  

Картите са изработени съгласно стандарта ISSprom 2019 

http://baoc.org/wiki/images/a/ac/ISSprOM_2019.pdf. 

Състезателните карти са запечатани в найлонови пликове. 

Описанието е на лицевата страна на картата. Отделно има и на 

старта. 
  

http://baoc.org/wiki/images/a/ac/ISSprOM_2019.pdf


 

ТЕРЕН 

 

Релеф: равнинен, с множество алеи. 

Растителност: декоративни храсти и отделни дървета.  

Хидрография: Множество шахти, пожарни кранове, чешми. 

Пътна мрежа: Добре развита - всички категории. 

 

Молим състезателите да не пресичат цветните алеи, които са 

дадени със знак „520„ . Със знак „714“  са 

обозначени маси към заведенията, които не трябва да се 

преминават.  

В морската градина няма автомобилен трафик, но има 

действаща велоалея, обозначена с жълти линии. Да се 

внимава при пресичането й, тя не е обозначена на картата! 
 

ЕЛЕКТРОННА 

СИСТЕМА 

„Спорт Идент”. Електронните станции на контролните точки 

са поставени  хоризонтално на „Т” -образни стойки. 

Перфоратор има на всеки контролен знак, който да се 

използва за регистриране (на съответните квадратчета на 

картата) на преминаването на състезателя  при евентуално 

спиране функцията на електронната станция.  
ВОДА Ще има минерална вода в бутилки на финала за всеки 

състезател. 

 

ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ 

 

 Възрастова група Дължина Брой КТ 

Бягат по 

маркиран път М / Ж 10 1,0 км 5 

А М65,70,75    /    Ж55,65,70,75 1,9 км 12 

Б М12, ОПЪН  /    Ж12,14 1,8 км 12 

В М 14, 55        /    Ж 16, 45 2,7 км 14 

Г М 16, 45        /    Ж 18, 35 3,0 км 16 

Д М 18, 21, 35   /   Ж 21 3,2 км 17 

РАЗСТОЯНИЯ Финал - старт :  150 метра. 

Последна КТ – финал – 35 метра. 

 

  



• За превод на стартовите такси - следната банкова сметка: 

- КСО „Странджа“ - Бургас 

- Алианц Банк България, BIC – BUINBGSF 

IBAN – BG05BUIN95611000677833 

 

 

УСПЕШНИ И ПРИЯТНИ СТАРТОВЕ !  ОЧАКВАМЕ ВИ ! 

 

 

 

 
 

 


