
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ГРАД ВЕЛИНГРАД Г-Н КОСТАДИН КОЕВ 

И БИВШИ И НАСТОЯЩИ ОРИЕНТИРОВАЧИ ОТ ВЕЛИНГРАД И ПРИЯТЕЛИ 

НА СТРАХИЛ ПАЛАНОВ, СКО „ТРИТЕ ХЪЛМА“ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО И 

СКОБ „МЛАДОСТ“ ГР.  БЛАГОЕВГРАД 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „РОДОПЕЯ“ С. ЯГОДИНА 

СПОРТЕН КЛУБ „ОРЛОВО ГНЕЗДО 1957“  ГР. КАЗАНЛЪК 

 

                                                                                             ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТИРИ СТАРТА 

НА ТРИДНЕВНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ 

В СЪРЦЕТО НА РОДОПА ПЛАНИНА 

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДА СЕ НАСЛАДИТЕ НА КРАСОТАТА И ВЪЛШЕБСТВОТО 

НА РОДОПА ПЛАНИНА 

 И ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТЕ С КАРТА И КОМПАС 
 І. Време, място и програма  

23.07.2021г.  /петък/ - Нощен старт за купа „Велинград“, и приз „Страхил 

Паланов“- Велинград - Вельова баня 

24.07.2021г. /събота/ - Средна дистанция за купа „Велинград“, и приз 

„Страхил Паланов“ - Велинград - запад 

24.07. 2021г./събота/ - Нощен спринт за купа „Родопея“- с. Буйново         

25.07.2021г. /неделя/ - Средна дистанция за купа „Родопея“ – с. Буйново 

 

 II. Вид, клас и възрастови групи – състезание по ориентиране 
За купа „Велинград“  и приз „Страхил Паланов“ 

Състезанията са дневни и нощни, индивидуални,  клас Б  за възрастови групи:  

Мъже и Жени - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 50, 60,70 + 

Open1-къс и лесен за ориентиране, Open2-къс и труден за ориентиране 

За купа „Родопея“: 

Всички клубове от страната и чужбина с неограничен брой състезатели – нощен спринт и средна. 

Индивидуално, клас Б, за възрастови групи: М/Ж- 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 +. 

Право на участие: Всички желаещи.  

 

 III. Заявки за участие : www.bgof.org  

 

 IV. Технически данни: 
За купа „Велинград“ и приз „Страхил Паланов“- нощна дистанция, Велинград - Вельова 

баня, М 1:7500, Х-5м. 

Релеф – от средно  до силно пресечен, изразени теренни форми-била и дерета. Множество скали 

и скални образувания. 

Пътна мрежа – добре развита има пътища и пътеки от всички категории.  

Хидрография – Беден на водни обекти район. 

Растителност -  преобладава растителност с високо скорост на проходимост. Предимно борова 

гора. На места широколистни  насаждения. 

http://www.bgof.org/


 

За купа „Велинград“ и  приз „Страхил Паланов“- средна дистанция,  Велинград - запад,  

Мащаб  1:7500,  Х-5 м.  
Релеф – средно до силно пресечен, изразени теренни форми - била и дерета. Множество скали и скални 

образувания. 
Пътна мрежа - средно развита има пътища и пътеки от всички категории.  
Хидрография - Беден на водни обекти район. 
Растителност - Предимно борова гора. На места широколистни  насаждения. 

 

За купа „Родопея“ – нощен спринт и средна - карта с. Буйново.  

Районът е от средно до силно пресечен, на места с камъни и скали.  

Растителност - предимно иглолистна гора с добра проходимост, 40 % открити площи.   

Пътна мрежа - пътища и пътеки от всички категории. 

Хидрография - Богат на водни обекти район – чешми, поточета, изворчета.  

През картата преминава руслото на река Въча. 

Мащаб 1:7500, хоризонтали през 5 м.  

Реамболирана от Георги Хаджимитев. 

Цялостна информация ще бъде предоставена в Бюлетин, който ще бъде публикуван до 

06.07.2021 г. в сайта на БФО. 

 

 V. Класиране и награди 
 За купа „Велинград“  

Класирането е индивидуално от сбора на времената от двата дена. 

Победителите ще бъдат наградени с медали и материални награди.  

Участниците във възрастова група М60 ще се състезават и за приз „Страхил Паланов“ 

 от двата старта. 

Отборно класиране – победителя ще стане носител на купа „Велинград“ 

 

За купа „Родопея“  

Класиралите се на първите три места във всички възрастови групи в отделните състезания ще 

бъдат наградени с медали.   

На М/Ж 21Е до трето място в сбора от времената от двата дни ще бъдат връчени парични 

награди.  

Участниците във възрастова група М60 ще се състезават и за приз „Благой Стефанов“ 

 от двата старта. 

Първите три места в комплексното отборно класиране, от двата дни, ще бъдат наградени с 

купи.  

 VI. Допълнителна информация 
Красивата природа и находищата на минерални води преобразяват Велинград в 

един от водещите балнеокурорти на Балканите. Крепостта Цепина е паметник на културата с 

национално значение. 

Велинград е известен и с най-големия карстов извор в България – „Клептуза”. 

Разнообразието на минерални води е довело до многообразие и на варианти за използването и за 

отмора, рехабилитация и възстановяване. На разположение са минерални бани, басейни, 

плажове, балнеосанаториуми, СПА хотели.  В района на Велинград се намират много защитени 

територии – „Валявиците”, „Рогачица”, „Черновец” („Арап чал”). 

 Уникалното в състезанието за купа „Родопея“ е, че маршрутите преминават край 

граничната полоса с Гърция.  Може да се насладите на красотите на Ягодинска пещера, пещера 

Дяволско гърло, Орлово око, Вълчи камък, Буйновското и Триградското ждрело. 

 

ЩЕ СРЕЩНЕТЕ ХУБАВА ПРИРОДА, 

ХУБАВИ ХОРА И ХУБАВА ХРАНА! 

 
 

ДОБРЕ ДОШЛИ 

   В ЖИВОПИСНАТА ПЛАНИНА 

 НА ОРФЕЙ! 


