
 
 
 

БЮЛЕТИН 

Открито градско първенство Сливен 2021 

 

РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

Главен съдия: Костадин Новаков 
Технически ръководител: Чавдар Събев 
Главен секретар: Красимира Дянкова 

Ръководител старт: Татяна Башева  
Ръководител финал: Иван Николаев  
Оператор SportIdent: Костадин Новаков  
Контролен съдия: Илиан Дянков 

 

Време и място 

24.04.2021 год. Местност Абланово  
GPS координати - 42.708557, 26.290355 

 

Програма 

СЪБОТА 24 Април старт -11:00 часа– средна дистанция 



Карта : „АБЛАНОВО“, Мащаб 1:7500, Хоризонтали през 5 м. 
Обновена юни 2019 г. от Георги Хаджимитев. Размер на картния 
лист: А4 (297х210мм.). Картата обхваща район северно от 
град Сливен. Картите са запечатани в найлонови пликове. 
Описанието и сигнатурите на контролните точки са 
отпечатани на лицевата страна на картния лист. Ще има 
отделно и на старта.  
Релеф : Средно до силно пресечен. Част от деретата 
каменисти, ерозирали и дълбоки. Преминаването им да става с 
повишено внимание ! Коренищата са отбелязани с кафяв 
триъгълник. Лисичите дупки са отбелязани с три кафяви точици.  
Растителност : Букова, дъбова и иглолистна гора с различна 
проходимост. Поради падналите валежи навсякъде гората е 
обрасла. На места придвижването е доста затруднено. Има 
места защриховани с пурпурен цвят. Преминаването от там е 
забранено и опасно. Препоръчваме бягане с покрити долни 
крайници!  
Пътна мрежа : Средно до силно развита. На места част от 
пътищата не си личат. Има пътища обрасли с къпина и висока 
трева, което силно затруднява придвижването. Движение и 
преминаване през асфалтовия път да става с повишено внимание.  
Хидрография : Почти във всяко дере тече вода. Всички 
рекички и потоци са проходими. Има чешми в района 
които са отбелязани на картата.  
Допълнителна информация: Разстоянието Финал-Старт е 
50 м. Маркировката за старта започва от финала.  
М/Ж 10 : Маркировката е с бели ленти и започва от точка 
„К“.  



 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Финал- Старт 50м, старт-т.К 40м 

Възр. 

група 

Дължина 

/км./ 

Брой 

КТ 

Сборно 

изкачване 

Възр. 

група 

Дължина 

/км./ 

Брой 

КТ 

Сборно 

изкачване 

Ж10 0,4 3  M10 0,4 3  

Ж12 1,1 8  M12 1,2 8  

Ж14 1,6 10  M14 1,9 11  

Ж16 2,4 14  M16 3,2 16  

Ж18 3,4 14  M18 3,4 14  

Ж21 4,3 17  M21 4,4 18  

Ж35 3,4 14  M35 4,4 18  

Ж45 2,5 13  M45 4,3 17  

Ж55 1,9 11  M55 2,4 14  

Open 1,9 12  M65 1,9 12  

 

Заявки и документи 

Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 

20.04.2021г 23:59. на сайта на БФО. За наем на чип се 
заплаща според тарифата на БФО. За загубен нает чип се 
заплаща според тарифата на БФО. 

 

 

 

 

 

Стартови такси 



Състезанието е с насоченост към най-малките състезатели. 
Ще се събират се събират по броя на заявените състезатели 
при следните условия: 
М/Ж 10, 12, 14 - без стартова такса 
М/Ж 16, 18 - стартова такса – 5 лв. 
М/Ж 21, 35, 45, 55, 65 и OPEN – стартова такса – 7 лв. 
 

Класиране и награди 

Класиралите се до трето място ще бъдат наградени с медали. 
Всички състезатели при М10/Ж10 ще бъдат наградени с 
предметни награди.  
От крайното класиране ще се определят победителите за 
Открито градско първенство Сливен 2021.  

Класирането ще се извършва по точкова система: последно 
място 1т., предпоследно – 2т. и т.н. до първо място. В 
отборното класиране за Открито градско първенство Сливен не 
участват групи М/Ж 10 и OPEN. 
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