
 
СПОРТЕН КЛУБ ”КОМПАС-КРОС”-РУСЕ       www.compass-cross.com 

 
 

П  О  К  А  Н  А 
 

за участие в 
открит традиционен пролетен старт  
по спортно ориентиране 

/ без стартови такси / 
   

 ”ПРОЛЕТ - 2020” 
 
 
Дата   - 7 март 2020 /събота/   
ПРОГРАМА - 10,30 - 10,45 часа – регистрация, получаване на  

състезателните картони 
 - 10,45 – технически указания 

- 11,00 часа – старт на първите номера 
- 12,30 часа отличаване на победителите 
 

ЗАЯВКИ – от ръководителите на групи и от индивидуални участници ще 
се приемат на е-майл < compass-cross@compass-cross.com >  или на тел 
0887 619 343 до петък-12,00 часа  
Посочете брой състезатели за съответен маршрут 
 

РАЙОН Югоизточно от езерото на  лесопарк „Липник”/село Николово. Районът 
отстои от град Русе на 10 км.   
Паркинг и финал – в непосредствена близост до гребната база  
Паркинг  - 43°50'56.1"N 26°05'05.9"E  
Финал – 43°50'57.1"N 26°05'11.1"E 

 
СТАРТ 

Старт 11,00 часа.  
Подход към старта- маркировката започва от паркинга  

 
КАРТА 

Карта”  Николово - езерото” , 
 Мащаб  1 :7500,  хоризонтали през 5 метра.  

ТЕРЕН 
Равнинен терен до леко пресечен със заоблени теренни 
форми. Наличие на малки точкови обекти-плитки дупки, 
животински дупки.канавки, 
паднали дървета и др. 
Гората  е   преобладаващо 
борова и  липова и 
дъбова.Проходимоста  е 

разнообразна, в този сезон доста добра.   По-характерните 
дървета са дадено със знак  зелено „О” , а по-големите 
паднали дървета – със знак  зелено „Т”.  Пътната мрежа е 
добре  развита . 



ОПИСАНИЕ И 
СИГНАТУРИ 

Ще има на всяка карта за всеки маршрут. Отделно ще има на старта 

 
ПАРКИНГ 

 За паркиране на превозните средства - 100 метра от финала.(На 
поляната  до гребната база). 43°50'56.1"N 26°05'05.9"E 
 

МАРШРУТИ 
 
►ЗЕЛЕН – маршрут за  начинаещи 11-12 годишни – 
 с приблизителна дължина 1500-1800 метра 
►ЧЕРВЕН – маршрут за   13-14 годишни  
с приблизителна дължина 2300-2600 метра 
►СИН – скорелауф !  
за 16 и повече години  с приблизителна дължина 3500-4000 метра 

 
 

РАЗСТОЯНИЯ 
Паркинг – финал: 100 метра 
Паркинг - старт :   100 метра  
Старт – точка „К” – 25 метра 
Последна КТ – финал – 40 метра 
Маркираните отсечки са задължителни. 

ОТЧИТАЩА 
СИСТЕМА 

     Перфоратори и картони  

НАГРАЖДАВАНЕ  Предметни награди, съобразени с възрастовите групи 
СТАРТОВИ ТАКСИ Няма 

 


