
 
 

 

 
 
 

 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

ОБЩИНА ТРОЯН 
КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ХЕМУС ТРОЯН 

 
 

НАРЕДБА 
за провеждането на купа „Троян“ по ориентиране 

и 53-ри маратон по ориентиране 
в чест на 153 години от обявяването на Троян за град 

 
купа „Троян“ 

I. Време и място: 
Купа „Троян“ ще се проведе на 09.10.2021 г. (събота) при следната програма: 

- Състезателен център – с. Баба Стана, секретариата ще работи от 10.30 часа; 
- 13.00 часа – старт – средна дистанция; 
- 15.30 часа – награждаване на победителите. 
II. Карта: 

Постарали сме се да включим най-добрите около Троян райони в момента. Карта е 
реамболирана от Владимир Атанасов през месец септември 2021 г. 
ІIІ. 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, 45, 55, М-65+ години, Оpen къс и Open дълъг 

Всички участват на собствен риск и отговорност. 
ІV. Заявки, документи и стартови такси: 

Състезанието ще ползва системата „Sport Ident“. Заявки ще бъдат приемани на сайта 
на БФО http://orienteering.bg/ до 05.10.2021 г. - 23.59 часа. Разходите са за сметка на клу-
бовете. Ж/М-10 и М-65+ без стартова такса. Ж/М-12,14 и Оpen къс – 4 лева, Ж/М-16,18 и 
Open дълъг – 6 лева, всички останали 8 лева. 
Не заявени състезатели – при възможност на организаторите! 
V. Класиране и награди: 

Класирането в състезанието за купа „Троян“ е индивидуално и отборно. Класира-
лите се на първите три места ще бъдат наградени с традиционни троянски награди. Та-
кива ще получат и всички участници в М/Ж 10. Класиралите се на първите три места 
отбори ще получат купи. 

Останалата информация ще получите в Бюлетин № 1 до 01.10.2021 г. 
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53-ри маратон по ориентиране 
I. Време и място: 

Маратона ще се проведе на 10.10.2021 г. (неделя) в района на с. Орешак. 
- 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 – обявяване на резултатите и награждаване на победителите. 

II. Карта: 
Постарали сме се да включим най-добрите райони около гр. Троян в момента. Картата 

е реамболирана от Владимир Атанасов през месец септември 2021 г. 
ІIІ. Право на участие: 

В състезанието имат право да участват всички картотекирани състезатели в следните 
възрастови групи: 

Възрастови групи за маратона: Ж/ М-18, 21, 35, 45, 55, М-65+ и Open дълъг 
Възрастови групи за съпътстващото състезание: Ж/ М-10, 12, 14, 16 и Open къс 

Всички участват на собствен риск и отговорност. 
ІV. Заявки, документи и стартови такси: 
Състезанието ще ползва системата „Sport Ident“. Заявки ще бъдат приемани на сайта на 

БФО http://orienteering.bg/ до 05.10.2021 г. - 23.59 часа. Разходите са за сметка на клубо-
вете. Ж/М-10 и М-65+ без стартова такса. Ж/М 12,14, 16 и Оpen къс – 5 лева, всички ос-
танали 8 лева. 

Не заявени състезатели – при възможност на организаторите! 
V. Класиране и награди: 
Класирането в състезанието е индивидуално. Класиралите се на първите три места ще 

бъдат наградени с традиционни троянски награди. Такива ще получат и всички участници 
в М/Ж-10. 

Останалата информация ще получите в Бюлетин № 1 до 01.10.2021 г. 

http://orienteering.bg/


 

 

ВЪЗМОЖНИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

 

 

Троян мах. "Попишка" 0878982301 една звезда 11
Троян кв. "Ливадето" № 47 0888225352 в къща "Ливадето" две звезди 12
Троян мах. "Калчевска" № 1 0899834728 във вила "Тера верде" три звезди 30
Троян мах. "Калчевска" № 10 0886125796 във вила "Петя" три звезди 8-10
Троян мах. "Калчевска" № 12 0895749498 "При братята" две звезди 18
Троян мах. "Калчевска" № 17 0887854562 "ДЕ-ЯН" три звезди 20
Троян мах. "Миревска" 0899136679 "Миревско" една звезда 45
Троян ул. "Г. С. Раковски" № 59 0892606916 във военен клуб една звезда 23
Троян ул. "Христо Ботев" № 185 067053152 "Марс" две звезди 32
с. Балканец местн. "Кнеженска лъка" 0888530104 "Край реката" една звезда 12
с. Балканец ул. "ген. Карцов" № 2а 0886393987 "Алфа Даниел" две звезди 13
с. Бело Осъм ул. "Стоян Българенчето" № 235 069653330 "Биле" три звезди 35
с. Орешак вилна зона 0888977366 "Света гора" една звезда 15-20
с. Орешак мах. "Баба Стана" № 27 0888229286 "Минковски" две звезди 16
с. Орешак ул. "Димитър Никифоров" № 11 0883384309 "Слави" две звезди 10
с. Орешак ул. "Авксентий Дацин" № 16 0886494454 "Реката-1" две звезди 16
с. Орешак ул. "Авксентий Дацин" № 16 0886494454 "Реката-2" две звезди 16
с. Орешак ул. "Кичура" № 5 0886829449 "При орехите" две звезди 17
с. Орешак ул. "Осъм" № 9 0889615512 "Неделя" две звезди 20
Троян мах. "Калчевска" 0878195199 къща "Детелина" две звезди 14
с. Орешак ул. "Иван Павлов" 0888578519 къща "Виа" две звезди 14
с. Орешак ул. "Стара Планина" 156 0887229937 къща "Реди" две звезди 12
Троян общежитие на ИПЖЗ 0878898576 две звезди 50
с. Велчево 0878324453 хотел "Велена" две звезди 40
с. Орешак вилна зона ул. 3, № 36 0888606941 Къща за гости "Николай" две звезди 9


