
 

БЮЛЕТИН 
за провеждане на 57-те 
републикански състезания  

по спортно ориентиране 

купа “СТРАНДЖА“   
26 и 27  юни 2021 / средни дистанции 

 

Организатори:  Община Бургас, Община Приморско,  

кметство Ясна поляна 

СКО “Странджа“ - Бургас, БФО,  

с техническата помощ  СК“Компас-крос“ 
 

ПРОГРАМА 
 

26.06.2021, събота – купа “СТРАНДЖА“ - средна дистанция - 1 ден 

13.00 ч. – Секретариатът е отворен на финала  / GPS - 42°16'46.7"N 27°34'20.9"E   

15.00 ч. - старт СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ 1,   

27.06.2021, неделя – купа “СТРАНДЖА“ - средна дистанция - 2 ден 

09.00 ч. – Секретариатът е отворен на финала - / GPS -  42°15'09.6"N 27°45'04.8"E 

10.30 ч. – старт СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ 2   

13.00 ч. – награждаване и закриване в района на финала.  

 
 

 



РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА: 

ГЛАВЕН  СЪДИЯ   Любомир Томов 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР    Софка Томова  

ОПЕРАТОР СПОРТ ИДЕНТ Димитър Върбанов  

СТ.СЪДИЯ СТАРТ   Апостол Апостолов, Боян Колев   

СТ.СЪДИЯ ФИНАЛ   Слав Илиев 

ТЕХНИЧЕСКИ  ЕКИП  - Камен Каменаров, Никола Рачев, Валентин Каменаров  

КОНТРОЛЕН СЪДИЯ   Красимир Коев 

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, 75, Open 

Деца до 10 години ще бягат по маркирано  трасе с контролни точки. 

 

Право на участие: 

Всички картотекирани състезатели на спортните клубовете по ориентиране от 

страната, членове на БФО, както и състезатели от спортни клубове от чужбина.  

 

Класиране и награди: 

Индивидуално класиране от сбора на двете средни дистанции. 

Състезателите, класирали се на първите три места в отделните групи, ще 

бъдат наградени. Отборният победител, носител на купа „Странджа-2021”, ще 

се излъчи на база на индивидуалното класиране (без М/Ж10 и Оpen) по 

следната точкова система: 1 място - 13 точки, 2 място - 11 точки, 3 място - 9 

точки, 4 място – 7 точки, …… 10 място - 1 точка. 

 

26.06.2021, събота – купа “СТРАНДЖА“ - средна дистанция - 1 ден 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН 

РАЙОН 

Гористите местности между с.Ясна поляна и с.Ново 

Паничарево, на 15 км западно от град Приморско”. 

ПАРКИНГ  и 

ФИНАЛНА ЗОНА 

 

 

 

 

 

 

GPS -   42°16'46.7"N 27°34'20.9"E  Паркирането на превозните 

средства може да става в близост до 

финала. 

От последна контролна точка до 

финала започва маркиран коридор със 

станция на линията на финала.  

 



 

СТАРТ 

Класически формат: -3;-2;-1:старт 

Стартиране със стартова електронна станция. 

Подход към старта: маркировката започва от финала  

 

КАРТА 

Карта ”Далекопроводите“ 

Основна реамболация от Европейското първенство и частично 

подобрена през юни 2021   

 Мащаб  1: 10000 за 12,14,16,18,21,35 

              1:  7500 за 45,55,65,75, Опен  ;   

Хоризонтали през 5 метра. 

Състезателните карти са поставени и запечатани в найлонови 

пликове. Описанието е на лицевата страна на картата. Отделно 

има и на старта в зоната на клетка ”-3 мин” 

 

ТЕРЕН 

 

Релеф:  Средно пресечен терен с  наличие на малки точкови 

обекти. Деретата навсякъде се преминават безпроблемно, но 

само  в някои участъци те са по-стръмни в основата си. 

Растителност: Широколистна гора (дъб и габър) с различна 

видимост и проходимост.  

По билата и в равнинната част на района има извършвана 

подборна сеч. Бялата гора е много, много разредена. Дърветата 

са едно от друго на 5-6 метра и между тях има израстнал 

подраст от дънерите, който на места затруднява видимостта и 

проходимостта. На много места този подраст е отразен със 

зелен линеен растер. Има много малки образувани полянки с 

трева и подраст, които е невъзможно да се отразят на картата. 

Има и клони от сечта, които на места затрудняват бягането. 

Препоръчваме да се бяга с дълго долнище.  

На места има изоставени складирани купчини дърва-някои от 

тях, които са забелязани при частичната реамболация, са 

отразени с черен“х“ . Пояснение на знаците :  Зелено „о” – 

характерно дърво, зелен „х”-дънер, зелено “т”-паднало дърво. 

Пътна мрежа: Пътна мрежа добре  развита. Някои от пътеките 

и повечето от направените след сечта просеки   са обрасли, 

има по-висока трева. 

Хидрогрфия: беден на водоизточници район.  

 

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 -1 ден : 
ГРУПА ДЪЛЖИНА 

/ м / 

КТ Сб.изк 

/ м / 

ГРУПА ДЪЛЖИНА 

/ м / 

КТ Сб.изк 

/ м / 

М – 10 900 5 10 Ж – 10 900 5 10 

М – 12 2200 9 40 Ж – 12 2200 9 40 

М – 14 2700 12 55 Ж – 14 2700 12 55 

М – 16 4100 13 125 Ж – 16 3300 14 70 

М – 18 4800 14 170 Ж – 18 4100 13 125 

М – 21 6300 18 195 Ж – 21 4800 14 170 

М – 35 4800 14 170 Ж – 35 4100 13 125 

М – 45 4100 13 125 Ж – 45 3300 14 70 

М – 55 3300 14 70 Ж – 55 3000 14 60 

М – 65 3000 14 60 Ж – 65 3000 14 60 

М – 75 2500 11 50 Ж – 75 2500 11 50 

Open 2700 12 55     

РАЗСТОЯНИЯ Паркинг – финал: 20-100, Финал - старт :   400 метра 

Старт – точка „К” – 35 метра, Последна КТ – финал – 80 метра 

Маркираните отсечки са задължителни. 

 

 

 

27.06.2021, неделя – купа “СТРАНДЖА“ - средна дистанция - 2 ден 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН 

РАЙОН 

Между град Приморско и ММЦ“Приморско“ 

ФИНАЛНА ЗОНА GPS -  42°15'09.6"N 27°45'04.8"E .   Финалът е 

на плажа до спасителната кула. От последна 

контролна точка до финала започва маркиран 

коридор със станция на линията на финала.  

 

СТАРТ 

Класически формат: -3;-2;-1:старт 

Стартиране със стартова електронна станция. 

Подход към старта-по маркировка и е по шосето Приморско-

Китен. Движете се внимателно в лявата страна срещу 

движението на автомобилите!!! 

 

КАРТА 

Карта ”ПРИМОРСКО-ЮГ“ 

Основна реамболация от Европейското първенство и частично 

подобрена през юни 2021   

 Мащаб  1: 5000 , Хоризонтали през 2,0 метра. 



Състезателните карти са поставени и запечатани в найлонови 

пликове. Описанието е на лицевата страна на картата. Отделно 

има и на старта в зоната на клетка ”-3 мин” 

 

ТЕРЕН 

 

Релеф:  равнинен в гористата част и много микроформи -  

пясъчните дюни в откритата част към финала 

Растителност: Широколистна дъбова гора с отлична  видимост и 

много добра проходимост. По пясъчните дюни има 

нискостеблена тревиста степна растителност. 

Пояснение на знаците :  Зелено „о” – характерно дърво,  

зелен „х”-дънер, зелено “т”-паднало дърво. 

Пътна мрежа: в гористата част – добра пътна мрежа и широки 

просеки. Маршрутите пресичат основното шосе от Приморско 

за Китен. Да се внимава при преминаването през шосето. Има 

автомобилно движение. 

Хидрогрфия: източната част на картата е Черно море  
 

 

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 2 ден: 
ГРУПА ДЪЛЖИНА 

/ м / 

КТ Сб.изк 

/ м / 

ГРУПА ДЪЛЖИНА 

/ м / 

КТ Сб.изк 

/ м / 

М – 10 600 6 20 Ж – 10 600 6 20 

М – 12 2100 11 30 Ж – 12 2100 11 30 

М – 14 2700 16 34 Ж – 14 2700 16 34 

М – 16 3500 23 58 Ж – 16 3000 19 54 

М – 18 3800 23 64 Ж – 18 3600 22 58 

М – 21 4700 27 66 Ж – 21 3800 23 64 

М – 35 3800 23 64 Ж – 35 3600 22 58 

М – 45 3500 23 58 Ж – 45 3200 19 52 

М – 55 3300 19 54 Ж – 55 3000 19 54 

М – 65 3200 19 52 Ж – 65 3000 19 54 

М – 75 2500 13 30 Ж – 75 2500 13 30 

Open 2700 16 34     

РАЗСТОЯНИЯ Паркинг – финал: 170-300 метра , Финал - старт :  1400 метра 

Старт – точка „К” – 15 метра, Последна КТ – финал –40 метра 

Маркираните отсечки са задължителни. 



 

 

✓ За превод на стартовите такси - следната банкова сметка: 

- КСО „Странджа“ - Бургас 

- Алианц Банк България, BIC – BUINBGSF 

- IBAN – BG05BUIN95611000677833 
 

Възможности за настаняване: 
 

Ваканционно селище „Кокиче 2” – Приморско , http://vskokiche.com  

Възможност за настаняване: 120 места - бунгала с 2 и 3 легла.                           

За заявки и договаряне – тел. +359 898 308808 – Управител, +359 888 713201, 

+359 889 463489.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристическо селище „Бунгало „Casa mia” – Приморско  

http://bungalo-casamia.com/   

* Тел.: +359 885 971360; +359 885 

971349 – г-жа Моллова.  

* Адрес: ММЦ”Приморско” - зад 

хотел „Престиж сити“. 
 
 

Хотел 

„Сърф“ – ММЦ ”Приморско” 

 – тел. за резервации 0888 626 636. 

 

 

 

 



С купа“Странджа“, отбелязваме  11 години от   

организирането и провеждането  на  Европейското 

първенство  и първата Световна купа за мъже и жени по 

лятно ориентиране в нашата страна  през 2010 г. 

 

УСПЕШНИ И ПРИЯТНИ СТАРТОВЕ !  ОЧАКВАМЕ ВИ ! 

 

снимки – 1 ден 

 

 

 

 

снимки – 2 ден 


