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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: 
 Купа „Троян” ще се проведе на 01.10.2022 г. /събота/ при следната програма: 

- Секретариата, паркинга и финала ще бъдат в района на състезателния център 
гр. Троян-стадион „Чавдар“ с GPS координати  42.882472° 24.705450° 

- 14.00 часа – старт на първите номера; 
- 16.30 часа – обявяване на резултатите и награждаване на победителите. 

ІІ. Право на участие: 
 В състезанието имат право да участват всички картотекирани състезатели в след-
ните възрастови групи: М/Ж– 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 55, 65, М-75+, От-
ворен къс и Отворен дълъг. 
Всички участват на собствен риск и отговорност. 

ІІІ. Заявки: 
 Заявки ще бъдат приемани на сайта на БФО http://orienteering.bg/ до 27.09.2022 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 – „Троян-Турлата“. Картите за Ж, М-10 са в мащаб 1:5 000 и размер А5. За 
всички останали мащаб 1:7 500, хоризонтали през 5 метра. Размер на картния лист А4. 
Картата е изработена от Владимир Атанасов през август и септември 2022 г. по про-
ект на БФО за подпомагане на спортните клубове. Описанията са отпечатани на лице-
вата страна на картата, отделно ще има и на старта. Картите ще бъдат: ляво - жени; 
дясно – мъже. 

 Релеф – средно до силно пресечен с ясно изразени теренни форми и дерета, някои от 
тях силно ерозирали, но проходими. Препоръчва се бягане с бутонки за ориентиране. 

 Пътна мрежа – добре развита с пътища и пътеки различна категория, които много 
добре личат на местността. 

 Растителност – в по-голямата си част иглолистна гора с различна проходимост, на 
места с подраст, паднала маса и по-гъсти до непроходими пасажи, отразени коректно 
на картата. По-голямата част от откритите части са с висока трева, на отделни места с 
папрат и къпини – отразени с линеен зелен растер.  

 ВАЖНО Състезанието ще се проведе по системата СКОРЕЛАУФ. Точките не са 
свързани в задължителна последователност, а всеки сам трябва да определи своя ред 
на вземане на контролните точки. Стартирането ще бъде индивидуално по стартов 
списък на минутна разлика, а не масов старт. Ж-10 и М-10 стартират от общия 
старт по нормален (последователно свързан) маршрут с карта и по маркировка. Раз-
решава се преминаването на трасето с придружител. 
Публикуваните дължини и изкачване са приблизителни и са направени по съдийски 
вариант. Картите са разположени в последната клетка, минута преди стартовото 
време. По този начин всеки може да я разглежда и да тръгне с добре избрани вариан-
ти на преминаване. 

 Разстояние от финала до старта 250 метра с 30 метра изкачване.  
 Разстояние от старта до точка К – 10 метра. 
 От последна КТ до финала – 90 метра. 
 Групи Ж, М-10 и отворените няма да участват в отборното класиране. 
На самия финал ще има пункт за храна, чай, кафе и др. 
Важно: Състезател, който не е завършил задължително трябва да премине през 
финала и да предаде своята карта. 

https://www.google.bg/maps/place/42%C2%B052'56.9%22N+24%C2%B042'19.6%22E/@42.8827982,24.7048599,548m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x7c4c463637678a88!8m2!3d42.882472!4d24.70545?hl=bg
http://orienteering.bg/


 

 

Допълнителна информация: Организация на 
старта – състезателите трябва да се явят на 
старта за проверка 3 минути преди времето за 
стартиране. Часовникът показва стартовото 
време. За наем на чип ще се заплаща такса 3 
лева, а за загубен ще се заплаща стойността му. 
Загряването на състезателите да става по пътя 
преди старта. Контролните знаци са тип фенер 
на стойка оборудвана със SI станция и един 
перфоратор. При проблем със SI станцията 
състезателите перфорират върху картата си. SI станциите ще рабо-
тят в безконтактен режим. В района може да срещнете и друга 
маркировка. Достоверна е сигнатурата на SI станцията. Органи-
заторите препоръчват бягане с дълги екипи. Закъснели състезатели 
стартират в отделен коридор без стартова станция. 
 

 Отборното класиране ще бъде извършено, като на победи-
телят се присъждат толкова точки, колкото завършили със-
тезатели има в неговата възрастова група. Последният кла-
сиран получава една точка. 

 Отборът на домакините не участва в отборното класиране. 
 Наградите са осигурени от Община Троян и са традиционно 
троянски. 

 
 
 
 
 
 

група Дължина 
в метри 

Брой 
КТ 

Изкачване 
в метри 

 група Дължина 
в метри 

Брой 
КТ 

Изкачване 
в метри 

М-10 1100 5 20 Ж-10 1100 5 20 
М-12 1800 9 90 Ж-12 1800 9 90 
М-14 2300 14 115 Ж-14 2300 14 115 
М-16 3100 17 130 Ж-16 2900 17 130 
М-18 3700 20 150 Ж-18 3500 18 140 
М-21 4300 21 180 Ж-21 4200 20 170 
М-35 4200 20 170 Ж-35 3500 18 140 
М-40 3700 20 150 Ж-40 3100 17 130 
М-45 3700 20 150 Ж-45 3100 17 130 
М-55 3500 18 140 Ж-55 2900 17 130 
М-65 2900 17 130 Ж-65 2300 14 115 
М-75+ 2500 12 110 Отворен 

2900 17 130 Отворен къс 2300 14 115 дълъг 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


