
НАРЕДБА 

За провеждане на 1-вото издание на „Спринтова купа“ 

 
 

Организатор 

СКО Трапезица-1954 

https://skotrapezitca1954.com/ 

 

Време и място 

22-ри септември (сряда) 

 
 

Ръководство 

Главен съдия Александър Атанасов 

Технически ръководител Валентин Шишков 

Секретар Ясен Долчинков 

Съдии старт Марияна Атанасова, Красимира Друмева 

Старши съдия финал Александър Атанасов 

Оператор SPORTident Лидия Николова 

Контролен съдия Апостол Атанасов 

Съдия деца до 10 Десислава Димитрова 

 
 

Предварителна програма 

Сряда 22.09.2021 

До 10:30 - Пристигане, проверка на документи в района на финалната арена 

11:00 – Старт спринтова дистанция в района на стадион „Ивайло“ 

16:00 – Старт преследване в района на стадион „Ивайло“ 

18:00 – Награждаване 

Схема на състезателния район може да намерите тук. 

https://skotrapezitca1954.com/
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=19BeQ2OVkH3K3NUO9aLtzAnzljxmssWk6&usp=sharing


Вид, клас и възрастови групи 

Състезанията са дневни от клас Б за възрастови групи 

Мъже 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 45, 55, 65+ 

Жени 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 45, 55, 65+ 

Отворени маршрути – къс и дълъг 

 
 

Заявки, документи и стартови такси 

Стартовите такси ще се събират според броя на заявените състезатели онлайн на 

сайта на Българска Федерация Ориентиране 
 

Група За 1 старт За всички стартове 
М/Ж 10 Без стартови такси Без стартови такси 

М/Ж 12, 14, 65+ 4лв 8лв 
М/Ж 16, 18 6лв 10лв 

М/Ж 20, 21Е, 35, 45, 55 8лв 15лв 

 
Краен срок за заявки 16 септември 2021 

*Заявки получени след крайния срок ще бъдат включени при възможност на 

организатора. 

За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател за старт. За загубен 

чип ще се заплаща неговата стойност. 

Състезателите участват на собствена отговорност! 

Плащането може да стане по банков път или на място при регистрация 

Име: СКО Трапезица 1954 

Банка:АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД 

Банков клон:Велико Търново 

IBAN: BG07BUIN95611000524149 

BIC: BUINBGSF 

Техническа характеристика 

 
Мащаб 1:4000 Х-2,5м. Картата е изработена по стандартите на IOF за спринтови дисциплини ISSprOM 2019, от 

Валентин Шишков Юли 2021. 

Релеф: От равнинен до силно пресечен 

Пътна мрежа: Типична градска част с добре развита пътна мрежа, алеи, стълбища от всички категории и 
междублокови пространства. 

Растителност: В между блоковите пространста е предимно с голяма видимост и лесно проходима. На някои 
места има избуяла подраст, както и градинки с цветя отразени със знак: 520 – маслинено зелено. 

Хидрография: Беден на водни обекти район.

https://www.bgof.org/?act=info&mode=list&sortBy=EDate%2FD&sortByField&idEvent=3659&POSTID=5b097e5c066255b17c63d7cae66def58&PFlt%5BYear%5D&PFlt%5BEDate%5D=next2months&PFlt%5BEName%5D&PFlt%5BClName%5D


 

 

Класиране и награждава 

 

Класирането ще е сборно от двата старта. Първите 3ма от всяка възрастова група ще бъдат 

наградени. 

Повече подробности, както и допълнителна информация за състезанията ще бъде 

публикувана в Бюлетин 1! 

За допълнителна информация и контакт, пишете ни на email: 
skotrapezitca1954@abv.bg 

 

mailto:skotrapezitca1954@abv.bg
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