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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ТРОЯН 

КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ХЕМУС ТРОЯН 
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   ПОКАНА   

 
  за участие в национален крос  

„По стъпките на Васил Левски” 
 

 

 
Тази година се навършват 148 години от гибелта на Васил Левски. Това е по-

вод да си припомним неговото дело, завети и идеали.  

Каним всички желаещи да почетем паметта на Апостола по един достоен на-

чин, като изминем част от пътя, по който често е минавал. 

Варианти за участие: (препоръчителни). 

- 3 км. с отделно класиране за групи: момичета (за регистрация в Ж12), момчета (за рег. в 

М12) (родени след 01.01.2009 г.) и Open Ж и Open М, изкачване  10 м.; 

- 8 км. с отделно класиране за групи: девойки младша възраст (Ж-14, Ж-16) (за 

рег. в Ж16), девойки старша възраст (Ж-18, Ж-20) (за рег. в Ж20), жени (за рег. в Ж21А) и жени ветера-

ни (за рег. в Ж35), изкачване  120 м.; 

- 8 км. с отделно класиране за групи: юноши (М-14, М-16) (за рег. в М16), младежи 

(М-18, М-20) (за рег. в М20), мъже (за рег. в М21А) и  мъже ветерани (за рег. в М35), изкачване  120 м.; 

- 12 км. за майстори (за рег. в М21Е и Ж21Е), изкачване  375 м. 

Очакваме всички желаещи на старт в 11.00 часа на 13.02.2021 г. в гр. Троян. За 

да спазим необходимите противоепидемични условия, кроса ще се проведе с малки 

изменения. Молим Ви да не се събирате на групи. Старта ще бъде до градинката на 

НУПИ „проф. Венко Колев“, където всяка година се дава реалният старт – там има и 

голям паркинг. Секретариата ще работи тук от 9.30 часа. (42.887451, 24.716059) 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aijt23kydmMFqLNSmMSr3fF5vYAeHiMx&usp=sharing
https://www.google.bg/maps/@42.8876347,24.7154718,163m/data=!3m1!1e3


 

 

Кросът ще се проведе със системата SportIdent. При финиширане отчитате 

времето си на финална SI станция. Организаторите ще предоставят за ползване чи-

пове на участниците, които нямат лични (получават се от секретариата по-рано). 

Заявки се приемат до 09.02.2021 г. Членовете на Българска федерация ориен-

тиране да подават заявки на сайта на http://orienteering.bg. За нерегистрирани в БФО, 

заявки по списък с годината на раждане на участниците и предпочитаната дистанция 

на e-mail: karidov@gmail.com или на телефони 0878497324 или 0885469149. На ци-

тираните телефони може да получите допълнителна информация. 

Програма 13.02.2021 г. 

Най-малките участници (3 км.) се качват на паркираните бусове и автобуси и 

отпътуват за „малкия старт“ (виж схемата). Децата бягат по червена маркировка. 

Участници, които заради зимния сезон преценяват, че подготовката им не е на необ-

ходимото ниво, но искат да почетат паметта на Левски също могат да пробягат това 

разстояние в група Open Ж и Open М. 

11.20 часа – старт за майстори (жени и мъже 12 км.) – жълта маркировка.  

По маршрута ще има една контролна точка със станция. Без да я отчете състезателят 

ще бъде декласиран; 

11.25 часа – масов старт на девойки и жени от всички възрастови групи (8 км.) 

– червена маркировка. 

11.30 часа – масов старт на юноши и мъже от всички възрастови групи (8 км.) 

– червена маркировка. 

На старта ще има карти с трасето, от които всеки може да се информира. 

Финалът е пред входа на Троянския манастир. Тук ще получите чай. При фи-

ниширане всеки ще получи възпоменателен медал. Награждаване в познатия вид ня-

ма да има. Класирането ще бъде публикувано на сайта на БФО и фейсбук. Желаещи-

те могат да разгледат музея на „Васил Левски“ в манастира безплатно. 

След това автобусите отпътуват за Троян. 

Благодарим Ви! 

http://orienteering.bg/
mailto:karidov@gmail.com


 

 
 


