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БЮЛЕТИН 

 
Държавно първенство по ориентиране – 20-21 г. 

(щафети и дълга дистанция) 

Купа „Пловдив“  

 
 

 
 

ТВК Бунтовна 
10-11 септември 2022 г. 
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 ВРЕМЕ, МЯСТО и ПРОГРАМА 

ДП 20-21 г. (щафети и дълга дистанция) и Купа „Пловдив“ ще се проведат на 10-ти и 11-ти 

септември 2022 г. в района на ТВК Бунтовна – GPS: 42.54331182103095, 24.441953418544212 
 
10 септември 2022 /събота/   

 12:00 – техническа конференция в района на финала 
 12:15 – демонстрация на процедурата за щафетата 
 12:30 – старт – ДП щафети 
 15:00 – награждаване – ДП щафети  
 15:30 – старт – Купа „Пловдив“ – 1ви ден (средна дистанция) 

 
11 септември 2022 /неделя/  

 10:30 – старт – ДП дълга дистанция  
 12:00 – старт – Купа „Пловдив“ – 2ри ден (дълга дистанция) 
 15:00 – награждаване 

 
 ОРГАНИЗАТОР 

Българска федерация по ориентиране; 
Спортен клуб по ориентиране „Пловдив”; 
Със съдействието на Община „Хисаря“; 
Със съдействието на ТВК „Бунтовна“; 
 

 РЪКОВОДСТВО 

 
 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Държавно първенство: МЪЖЕ: 20, 21  
                                          ЖЕНИ: 20, 21 
Купа „Пловдив“: МЪЖЕ: 12, 14, 16, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 
                              ЖЕНИ: 12, 14, 16, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65   
                              Отворен лесен, Отворен труден   
 

 ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ 

Краен срок за заявки – 5ти септември (понеделник) – 23:59:59 ч. 
Краен срок за поименни заявки на щафета – 9ти септември (петък) – 14:00:00 ч. 
Отбори, които нямат попълнена поименна заявка, няма да бъдат допуснати да 
стартират!  
Заявяването на състезатели след срока е възможно само за Купа „Пловдив“ и става на 
място при възможност на организаторите. 

 

Държавно първенство 
Купа „Пловдив“ 

М/Ж 12, 14, 65, 70, 75 Всички останали 
15 лв. на старт и щафетен пост  7 лв. на старт 10 лв. на старт 

 

Главен съдия  Валентин Владимиров 
Технически ръководител Петър Доганов 
Секретар       Венера Димитрова 
СПОРТидент  Лидия Николова 
Контролен съдия – БФО Тодор Педев 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZprBoYmwHX95nBJb27_1qA4g3WQGvDI&usp=sharing
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След крайния срок за подаване на заявките БФО изпраща проформа фактура на 
електронните пощи на клубовете за дължимите стартови такси за ДП. Заплащането им се 
извършва до началото на първия състезателен ден. При регистрирането в секретариата се 
представя копие от платежен документ, като се получава оригинална фактура с мокър 
печат. 

Банкова сметка на БФО: 
БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ 
КЛОН СОФИЯ 
IBAN BG41BPBI 7940 1001 2446 01 
BIC BPBIBGSF 

Заплащането на стартовите такси за Купа „Пловдив“ се извършва на място. Желаещите 
да получат фактура трябва да направят предварителен превод по банковата сметка на 
СКО „Пловдив“ и при регистрирането в секретариата се представя копие от платежен 
документ. 

Банкова сметка на СКО „ПЛОВДИВ”: 
БАНКА ДСК ЕАД 
IBAN BG13 STSA 9300 0026 3925 86 
BIC: STSABGSF 

 
 КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Състезателите, класирали се на първите три места в отделните дистанции на Държавното 
първенство, ще бъдат наградени с медали. 
Състезателите, класирали се на първите три места в общото класиране от двата 
състезателни дни за Купа „Пловдив“, ще бъдат наградени. Победителят във възрастова група 
М40, ще получи приз „Николай Личев”, в памет на нашия съотборник. Отборното 
класиране за Купа „Пловдив“ ще е сбор на точките от двата старта, като за всеки старт ще 
се взема класирането на всички възрастови групи. Последният в класирането носи 1 точка,  
предпоследният – 2 точки и така до първо място, с бонуси за класиралите се на първите 3 
места: първият ще получи допълнително 5  точки, вторият –  3  точки, а  третият – 2 точки. 
Незавършилите се броят в класирането, но не носят точки.  

 
 ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА 

Състезанията ще се проведат с електронната система за измерване и обработка на 
резултатите – СПОРТидент. 
Станциите ще бъдат настроени в безконтактен режим на работа. 
Наем на чип – 2 лв. на старт за ДП и 3 лв. на старт за Купа „Пловдив“, а при загубен чип се 
заплаща неговата стойност.  
 

 КАРТИ и ОПИСАНИЯ 

Картите за ДП са отпечатани на водоустойчива хартия, а тези за Купа „Пловдив” са 
отпечатани на обикновена хартия и са пакетирани в найлонови пликове. Картите за 
индивидуалните стартове се вземат след старта, преди точка “К“ и са поставени  вдясно за 
мъже и вляво за жени. 
На щафетата картите на първите постове се раздават преди старта и са сгънати на руло, 
като състезателите могат да махнат ластика след сигнала за старт. Картите за втория и 
третия пост са сгънати на руло и се вземат преди старта – при влизането в зоната за 
изчакване, като състезателите могат да махнат ластика след предаването на щафетата 
чрез контакт с предишния пост.  
Описанията са отпечатани на лицевата част на картата, а отделно за индивидуалните 
стартове ще бъдат налични и в стартовите клетки, от където състезателите могат да си 
вземат. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА 

На индивидуалните стартове състезателите се явяват три минути преди стартиране за 
проверка. Първа клетка – чистене и проверка на чип, втора клетка – SIAC-тест и описание, 
трета клетка – старт. Стартирането става след звуков сигнал и със стартова станция. 
Закъснелите стартират без стартова станция. До точка „К” се бяга по маркировка. 
Часовникът на старта показва времето на стартиране. Станциите Clear, Check и Start 
работят за всички чипове в контактен режим. 
За щафетата ще бъде направена демонстрация на процедурата на стартирането, 
предаването и финиширането. 
 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАЛА 

Финишира се по маркиран коридор от последна точка до финала. На индивидуалните 
стартове времето на състезателя спира след безконтактното преминаване през 
финалната станция, която е поставена на финалната линия. На щафетата финалната 
станция се намира след финалната линия, като позицията на щафетния отбор в 
класирането се определя според реда на финиширане на третите постове, като в случай 
на финален спринт се взема предвид преминаването на гърдите на състезателя през 
финалната линия.   
 

 10 септември (събота) – ДП ЩАФЕТА/Купа „Пловдив“ 1-ви ден 
 

 Контролно време: 90 мин.  
 Финална арена: 42.54517, 24.44469 
 Стартов интервал за Купа „Пловдив“: 2 мин. 
 Карта: Мащаб – 1:7500, хоризонтали през 5 м, спецификация – ISOM 2017-2, размер на 

картния лист – А4, реамбулирана от Валентин Владимиров и Петър Доганов. 
 Терен: От средно до силно пресечен терен с ясно изразени теренни форми и на 

места струпвания от скали и камъни. Растителността е преобладаващо от 
широколиста гора с отлична проходимост, на места затруднена от храсти или папрат. 
Има отделни пасажи от борова гора, където проходимостта е затруднена. Пътната 
мрежа е добре развита. Районът е беден на водни обекти. 

 Видима КТ за щафетата: Видимата КТ, която е разположена на приблизително 5 мин. 
преди финала, и последната КТ са една и съща КТ – сигнатура 80. От нея ще започват 2 
маркирани коридора – единият за маршрута след видимата КТ, а другият от последна 
КТ към финала. 

 
 Дължини на маршрутите: 

 

ЩАФЕТА/СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ 
 КМ KT СИ  КМ КТ СИ  
М21 5,0 21 200 Ж21 4,2 18 170 
М20 4,1 17 180 Ж20 3,5 14 130 
        
М12 2,6 8 90 Ж12 2,6 8 90 
М14 3,7 15 120 Ж14 3,7 15 120 
М16 4,4 18 160 Ж16 3,5 15 130 
М35 4,9 21 180 Ж35 4,4 18 160 
M40 4,9 21 180 Ж40 3,9 16 150 
М45 4,4 18 160 Ж45 3,5 15 130 
M50 3,9 16 150 Ж50 3,2 14 120 
М55 3,5 15 130 Ж55 2,6 9 100 
M60 3,2 14 120 Ж60 2,1 9 80 
М65 2,6 9 100 Ж65 1,8 9 70 
M70 2,1 9 80 OPEN-E 2,6 8 90 
M75 1,8 9 75 OPEN-D 3,9 16 150 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZprBoYmwHX95nBJb27_1qA4g3WQGvDI&usp=sharing
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 11 септември (неделя) – ДП ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ/Купа „Пловдив“ 2-ри ден 
 

 Контролно време: 180 мин. за М/Ж21 и 150 мин. за всички останали  
 Финална арена: 42.54303, 24.44149 
 Стартов интервал за ДП: 3 мин. 
 Стартов интервал за Купа „Пловдив“: 2 мин. 
 Карта: Мащаб – 1:10000, хоризонтали през 5 м, спецификация – ISOM 2017-2, размер на 

картния лист – А4, реамбулирана от Валентин Владимиров и Петър Доганов 
 Терен: От средно до силно пресечен терен с ясно изразени теренни форми и на 

места струпвания от скали и камъни. Растителността е преобладаващо от 
широколиста гора с отлична проходимост, на места затруднена от храсти или папрат. 
Има отделни пасажи от борова гора, където проходимостта е затруднена. Пътната 
мрежа е добре развита. В района има стада от овце, крави и коне, като заради 
миграцията на стадото от коне, е възможно някъде да са се образували или да са 
изчезнали някои малки пътеки. Районът е беден на водни обекти. 

 Разстояниe от финала до старта: 200 м. – маркирано. 
 Дължини на маршрутите: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подкрепителните пунктове за М21, Ж21 и М20 са разположени на КТ и са оборудвани с 
питейна вода. Разположение на подкрепителните пунктове по маршрута:  

М21 30% 59% 82% 
Ж21 40% 80%  
М20 42% 84%  
Ж20 няма 

 Ще има разделяне по маршрута за възрастова група М21. 
 Ще има смяна на картата чрез обръщане за възрастова група М21. 

Втората част от маршрута, която е принтирана на обратната страна на картата, няма да 
започва с триъгълник, а с поредната КТ от маршрута, на която се обръща картата и на 
която се намира в момента състезателят. Описанието в стартовите клетки ще бъде за 
целия маршрут. 
Пример: 
 
 
 

 
 
 
 
 

ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ 

 КМ KT СИ  КМ КТ СИ  

М21 12,8 29 480 Ж21 8.1 16 260 
М20 7,9 19 250 Ж20 5,8 11 240 
        

М12 3,0 9 80 Ж12 3,0 9 80 
М14 3,2 12 140 Ж14 3,2 12 140 
М16 5,9 12 210 Ж16 4,5 9 190 
М35 7,4 14 230 Ж35 5,9 12 210 
M40 7,4 14 230 Ж40 5,3 10 200 
М45 5,9 12 210 Ж45 4,5 9 190 
M50 5,3 10 200 Ж50 4,1 8 170 
М55 4,5 9 190 Ж55 3,8 8 140 
M60 4,1 8 170 Ж60 3,5 8 140 
М65 3,8 8 140 Ж65 2,9 8 75 
M70 3,5 8 140 OPEN-E 3,0 9 80 
M75 2,9 8 75 OPEN-D 5,3 10 200 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZprBoYmwHX95nBJb27_1qA4g3WQGvDI&usp=sharing
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 НАСТАНЯВАНЕ 

 Има възможности за настаняване в гр. Стрелча, гр. Хисаря, с. Красново, Красновски 
минерални бани и ТВК Бунтовна.  

 Има възможности за бивакуване в непосредствена близост до х. Бунтовна. В близост до 
бивака има чешми.  
 

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 Достъпът до ТВК Бунтовна става по широк и здрав черен път – 11 км (около 60 мин.)  
КАРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО и отделете допълнително време! 

 Молим отборите да съобразят паркирането с интерактивната карта/схема, към която 
водят линковете и GPS-координатите в настоящия Бюлетин. 

 Молим да се паркира в лявата част на пътя и да се спазват инструкциите на съдиите 
при паркиране. 

 В х. Бунтовна ще има възможност за закупуване на храна (скара) и напитки.  
 

 
 

 

 

СХЕМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТЕФАН ПЕЙКОВ        ПЕТЪР ИЛИЕВ        Технически експертизи – ЕООД 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZprBoYmwHX95nBJb27_1qA4g3WQGvDI&usp=sharing

