
        

 

 

 
 
 

 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

ОБЩИНА ТРОЯН 
КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ХЕМУС ТРОЯН 

 

 
БЮЛЕТИН 1 

 
 

за провеждането на 52-ри маратон по ориентиране – гр. Троян 2020 г. 
 
 

 
 
 

Съдийски състав със следното ръководство: 
Главен съдия Мариян Данчев 
Технически ръководител Владимир Атанасов 
Главен секретар Лидия Николова 
Контролен съдия Станислав Колев 
Старши съдия Старт Христо Василев 
Старши съдия Финал Явор Иванов 

 
 
 



 

 

I. Време и място: 
 Маратона ще се проведе на 11.10.2020 г. (неделя) в района на село Драшкова поляна, 
GPS координати на финала и паркинга - 42.894461°, 24.799933°: 

- от 09.00 часа до 10.30 часа регистрация на състезателите. Секретариата, паркинга и фи-
нала ще бъдат в района на състезателния център; 

- 10.30 часа – старт на първите номера; 
- 14.00 часа – награждаване на победителите. 

ІІ. Право на участие: 
 В състезанието имат право да участват всички състезатели в следните възрастови 
групи: 
Възрастови групи за маратона: Ж/ М-18, 21E, 35, 45, 55, М-65+ и Отворен дълъг 
Възрастови групи за съпътстващото състезание: Ж/ М-10, 12, 14, 16 и Отворен къс 
Всички участват на собствен риск и отговорност. 

ІІІ. Заявки: 
Заявки ще бъдат приемани на сайта на БФО http://orienteering.bg/ до 06.10.2020 г. 
– 23.59 часа. Желаещите да получат фактура да представят в секретариата копие 
на платежния документ за превод на парите по банкова сметка на „СКО“ Хемус: 
FIBANK 
IBAN BG54FINV91501204349699 
FINVBGSF 

IV. Карта и терен: 
 Карта – „Липова могила-20“, за групите: М/Ж-10, М/Ж-12, М/Ж-14, Ж-16, Ж-55, М-
65+, Отворен къс, Отворен дълъг, картите са в мащаб 1:7 500, а останалите в мащаб 
1:10 000, хоризонтали през 5 метра, по стандартите на IOF – 40% стар район и 60% 
нов район. Обновена и реамбулирана от Георги Хаджимитев през 2017 и Владимир 
Атанасов през месец август 2020 г. Описанията са отпечатани на лицевата страна на 
картата, отделно ще има и на старта. Размера на картния лист А4. Картите ще бъдат: 
ляво - жени; дясно – мъже. 

 Релеф – средно до силно пресечен с ясно изразени дерета, част от които силно ерози-
рали. Препоръчва се бягане с бутонки за ориентиране. 

 Пътна мрежа - различни по категория пътища и пътеки.  
 Растителност – гора с преобладаваща добра проходимост, малки пасажи с по-гъсто – 
отразени със зелен растер. Поляните в по-голямата си част са чисти, на отделни места 
има папрат – отразена със зелен растер. Старите овощни градини в по-голямата си 
част са обрасли с къпини и са трудни за преминаване. Коренища на паднали дървета 
са дадени с кафяв „Х“. 

 Разстояние от финала до старта – 500 метра с 10 метра изкачване, маркирано с жълта 
лента. Преминава се за 10-15 минути. 

 Разстояние от старта до точка К – 70 метра. 
 От последна КТ до финала – 80 метра. 
 Ж-10 и М-10 бягат по червено-бяла PVC лента с карта. Разрешава се преминаването 
на трасето с придружител. Групи Ж, М – 10 и отворените няма да участват в отборно-
то класиране. 
На самия финал ще има пункт за храна. 
Важно: Състезател, който не е завършил задължително трябва да премине през 
финала. 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uAtBKvzJTKTA8OXpMedYCmuuVYkQalR5&usp=sharing
http://orienteering.bg/


 

 

 
 

 Допълнителна информация – Организация 
на старта – състезателите трябва да се явят на 
старта за проверка 3 минути преди времето за 
стартиране. Часовникът в първа клетка по-
казва минутата на влизане. На старта ще има 
стартова станция, през която всеки състезател 
трябва се регистрира. Загряването на състеза-
телите да става по пътя преди старта. Конт-
ролните знаци са тип фенер на стойка обо-
рудвана със SI станция и един перфоратор. 
При проблем със SI станцията състезателите 
перфорират върху картата си. SI станциите ще работят едновременно в два режима 
(контактен и безконтактен). В района може да срещнете и друга маркировка. Досто-
верна е сигнатурата на SI станцията. Организаторите препоръчват бягане с дълги 
екипи. 
 При провеждане на състезанието ще се спазват всички действащи мерки 
за неразпространяването на COVID 19. Молим всички участници да спазват 
правилата. 

 
 Подкрепителен пункт – Предупреждаваме, че придържайки се към традициите, 
маршрутите за Ж/М – 21 ще бъдат малко по-сериозни и на тези, които се отзоват на 
това предизвикателство предварително благодарим. Ще има подкрепителеня пункт, 
където ще има вода и тонизиращи напитки. Може предварително да оставите в секре-
тариата до 10.15 часа лични напитки. ПП е на КТ по маршрутите на М-18, М-35, М-
45, М-55, М-21, Ж-18, Ж-35, Ж-45, Ж-21. 

 Наградите са осигурени от Община Троян, Винпром Троян и са традиционно троянс-
ки. 
 

 
група Дължина 

в метри 
Брой 
КТ 

Изкачване 
в метри 

 група Дължина 
в метри 

Брой 
КТ 

Изкачване 
в метри 

М-10 1000 4 35 Ж-10 1000 4 35 
М-12 2000 10 90 Ж-12 2000 10 90 
М-14 2500 10 110 Ж-14 2500 10 110 
М-16 4900 10 210 Ж-16 3900 8 160 
М-18 7000 13 250 Ж-18 5300 16 220 
М-21 9900 23 390 Ж-21 7300 14 250 
М-35 7300 14 250 Ж-35 5300 16 220 
М-45 7000 13 250 Ж-45 4900 10 210 
М-55 5300 16 220 Ж-55 3900 8 160 
М-65+ 3900 8 160 Отворен 

3900 8 160 Отворен къс 2500 10 110 дълъг 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ПАРКИНГ за 52-ри маратон: 42.894461°, 24.799933° 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uAtBKvzJTKTA8OXpMedYCmuuVYkQalR5&usp=sharing

