
                          

 
                  

  

                    
 

           

                   
 

 

                                  

Бюлетин №1 
 

Купа “Габрово” 2022 
 

Организатор КСО “Узана” Габрово със съдействието на „Идеал 

Стандарт – Видима“ АД и Областна администрация 

Габрово 

Съдийски състав Главен ръководител: Петко Игнатов  

Главен съдия: Добромир Добрев 

Технически ръководител: Георги Хаджимитев 

Секретар: Наталия Конова 

Спорт Идент: Лидия Николова 

Контролен съдия: Лъчезар Илиев 

Старши съдия Старт: Иван Найденов 

Старши съдия Финал: Цани Николов 

 

GPS координати 

Ден 1  

 

Ден 2 

9.Юли (Събота) 12:30 

14:00 

Регистрация 

Старт купа “Габрово” ден 1 Спринт 

   

10.Юли (Неделя) 10:30 Старт купа “Габрово” ден 2 Средна дистанция  

 13:00 Награждаване на победителите и закриване 

 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/pesZmJ3P49ukrQFHA
https://goo.gl/maps/McBEoJXLtNZLP4xSA
https://www.gb.government.bg/
https://www.bryzosport.com/
https://loggator.com/
https://rehabul.com/
https://www.idealstandard.bg/bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE.html
https://www.facebook.com/GabrovoCup


 

 

  

 

Обща информация 
 

Контролни знаци Контролните знаци са тип фенер на стойка 

оборудвана със SI станция и един перфоратор. 

Сигнатурата е на самата SI станция. При проблем 

със SI станцията състезателите перфорират върху 

картата си. 

Организация 

Старт 

 

Състезателите трябва да се явят на старта за проверка 3 минути 

преди времето им за стартиране. След влизане в стартовия коридор 

всеки състезател ИЗЧИСТВА своята SI карта в поставените за целта 

SI станции. След това я ПРОВЕРЯВА в следващата SI станция. В 

стартовите клетки ще има допълнително описание за маршрутите. 

Разстоянието от стартовата линия до точка "К" задължително се 

пробягва по маркираната отсечка. 

Организация 

Финал 

 

Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна 

контролна точка. На финалната линия има поставени две SI станции, 

в които всеки състезател при финиширане поставя своята SI карта, 

за да маркира финалното си време. След финиширането 

състезателите трябва да минат за обработване на SI картата. Картите 

задължително се събират на финала до стартирането на последния 

състезател. Състезател, който не е финиширал, трябва задължително 

да мине през финала и да предаде своята карта. 

Допълнителна 

информация 

Маркировката до финала и старта ще бъде БЯЛО-ЧЕРВЕНА ПВЦ 

лента. 

Според правилата на IOF се забранява използването на допинг 

вещества.  

Чистота Молим отпадъците да се изхвърлят САМО НА определените за това 

места. Нека запазим природата ни чиста! 

 

Техническа характеристика 
Купа Габрово ден 1 Спринт централна градска част 

 

Карта 

 

“Габрово център”, мащаб 1:4000 за всички възрастови групи. 

Хоризонтали през 2.5 м. по стандарта на IOF. Реамбулация юни 

2022г. от Георги Хаджимитев.  

 

Релеф Равнинен градски 

Пътна мрежа 

 

Урбанизиран район - градска част, пешеходна зона, много улици и 

градски трафик 

Хидрография Река Янтра  

Растителност 

 

Градски паркове. 

Стартов интервал 1 минути. В зоната на старта ще бъде обособена карантинна зона в 

Национална Априловска гимназия. Карантината затваря в 13:45 ч. и 

състезатели, които не са влезли до това време, няма да бъдат 

допуснати до стартиране. Забранено е използването на всякакъв вид 

електронни устройства (телефони, таблети и т.н.). В училището ще 

има тоалетни. 

Разстояния Паркинг – Финал: 100 м. за ден 1 

Придвижването да става само по маркировката. 

Ден 1:   Финал – Старт: 300 м. по маркировка (придвижване до 

карантина) 

             Старт – точка К: 40 м. 

Последна КТ – Финал: 70 м.  

Информация В района на финала има чешма, няма бюфет. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническа характеристика 
Купа Габрово ден 2 местност Градище 

 

Карта 

 

“Градище”, мащаб 1:7500 за всички възрастови групи. Хоризонтали 

през 5 м. по стандарта на IOF. Реамбулация юни 2022г. от Георги 

Хаджимитев.  

Лилавия цвят на картата са купчина боклуци / сметище  

Релеф Средно до силно пресечен терен с ясно изразени теренни форми. В 

района има частни имоти, отразени на картата със знак 527, цвят 

олив, които са забранени за преминаване. В района има ерозирали 

дерета, скални масиви в различни размери. 

Пътна мрежа 

 

Добре развита от всички категории. На места пътеките не си личат 

добре, поради не използваемост. Пресича се асфалтов път, 

правете го с повишено внимание. 

Хидрография В района има чешми.  

Растителност 

 

Разнообразна широколистна и иглолистна гора, варираща във всички 

проходимости. Някои от поляните са обрасли с папрат и къпини 

Стартов интервал 2 минути 

Разстояния Паркинг – Финал: 0 м.  

Придвижването да става само по маркировката. 

Ден 2:   Финал – Старт: 1300 м.  25 мин нормално ходене по 

маркировка (асфалтов път) 

             Старт – точка К: 40 м. 

Последна КТ – Финал: 70 м.  

Информация В района на финала има чешма, има бюфет и тоалетни. 

 

 

За всики групи ще има медали. Във възрастови групи М/Ж 21 ще има парични награди за 

първите 3 места 300, 200 и 100 лева. М/Ж 18 първите места ще има награди от Рехабул 

(ортопедични стелки) М/Ж 14 и 16 за първо мясо ще има AIR чипове. Също така и материални 

награди осигурени от Bryzos.Специален приз „Васил Шандурков“ ще бъде връчен за група М65, 

 

 

 

Класирането ще бъде комплексно от двата дни!!! 

 
Организаторите препоръчва да се бяга с дълги клинове или дълги чорапи. 

Паркирайте на обозначените места! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rehabul.com/
https://www.bryzosport.com/


 

 

  

 

Важно за възрастови групи М/Ж 10 
 

Ден 1 М/Ж 10 общ старт с всички останли групи 

 

Ден 2 М/Ж 10 отделен старт в района на финала  

 

Материални условия и стартови такси 

Всички разходи са за сметка на участвуващите организации и клубове. 

Стартови такса:  

Групи 10, 12, – без стартова такса. 

Групи 14,16, 65+ – 6 лв. на старт. 

Всички останали – 10 лв. на старт. 

 

В района на втори състезателен ден ще има условия за палатков лагер (безплатно), 

душове и бюфет.                               
 

                   
 

ВАЖНО!  
Краен срок за подаване на заявки – 03.07.2022 23:59:00 ч. Състезателите трябва да имат 

предсъстезателен медицински преглед и застраховка “Злопоука”. Състезателите без такива 

документи СТАРТИРАТ НА СВОЯ ОТГОВОРНОСТ! 

 

Ако желаете да получите фактура за стартовите такси, молим Ви да преведете 

съответните суми по банков път най-късно на 07.07.2022г. За такси, платени на място, в 

брой, ще получите квитанция за сумата. 

За Купа „Габрово“: 

 КСО Узана 

Банка ДСК ЕАД гр. Габрово  

IBAN: BG51STSA93000004959558 

BIC: STSABGSF 

 

За повече информация или въпроси: Добромир Добрев – 0883392582 

                                                        Петко Игнатов – 0896717638 

 

 

Информация относно дължините на маршрутите очаквайте в 
Бюлетин 2 скоро!!! 

 
 
 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШЕТО СЪСТЕЗАНИЕ!  

 

 

                                 
     

           


