
ПОКАНА 

 

За 9-то издание на Купа “Трите Хълма” и 

традиционната спринтова дистанция “С 

Карта Из Търновград” 

 

Организатор 

СКО ТРАПЕЗИЦА-1954 

http://skotrapezitca1954.com/ 

 

 

Клубът по ориентиране Трапезица-1954 организира международното състезание за 

купа „Трите хълма“ от 2012 г. насам. Нашата цел е да предоставим на участниците 

добро преживяване, технични маршрути и качествени карти и терени за 

ориентиране. И тази година състезанието ще бъде отворено за семейства, ученици, 

студенти и работещи, които искат за първи път да пробват спорта, да изпитат ново 

предизвикателство и да се забавляват, докато се движат сред природата. 

 

Време и място 

26-28 март (петък, събота и неделя) 2021 

Състезателен център – „Момина крепост“ м-ст. Ксилифор 

 

Предварителна програма 

26 март (петък) 

Спринт – карта Парк Дружба 

27 март (събота) 

Knock-out Спринт –карта Варуша 

28 март 

Средна – карта Дервента 

Информация за забранените районите може да видите на схемата или тук 

http://skotrapezitca1954.com/
https://www.google.com/maps/d/u/4/viewer?mid=1NMZ--OhkWksIhkeJAPmN352QizWTdb6e&ll=43.105091826877114%2C25.608744749999968&z=13


 



 

Вид, клас и възрастови групи 

Състезанията са дневни, за купа „Трите хълма“ и „С карта из Търновград“, клас Б за 

възрастови групи:  

Мъже 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 

Жени 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 21А, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65+ 

Open 1 (жълт) – къс и лесен за ориентиране 

Open 2 (червен) – къс и труден за ориентиране 

Няма ограничения за участващите отбори 

 

Заявки и документи 

Онлайн Българска федерация ориентиране (www.bgof.org) 

Краен срок 21 март 2021 

*Заявки, получени след срока ще бъдат таксувани с двойна стартова такса. 

За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател за състезателен ден. 

За загубен чип ще се заплаща 41/85/120 лева. 

Състезателите участват на собствена отговорност! 

При проверката на документите ще се изисква предсъстезателен медицински преглед. 

 

Класиране и награди 

В спринтовите дистанции победителите ще бъдат наградени с медали. 

В средната дистанция първите трима във всяка група ще бъдат наградени с 

материални награди осигурени от нашите спонсори 

За първите 6 в нок-аут спринта ще бъдат осигурени специални награди от нашите 

спонсори! 

 

Повече подробности, както и допълнителна информация за състезанията ще бъде публикувана 

заедно с Наредбата и Бюлетин 1! 

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

http://www.bgof.org/
http://www.bgof.org/
mailto:skotrapezitca1954@abv.bg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В СТАРОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД! 


