БЮЛЕТИН 1
За провеждането на
Купа „Бегун“ 2020
19-20 септември

*ОРГАНИЗАТОР
Спортен клуб по ориентиране „Бегун” Варна
*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА
Състезанията ще се проведат при следната програма:
19 септември 2020/Събота/ - Първи ден - Средна дистанция, с.Яребична – 12 км северно от
град Варна
• 11.00 до 13.00 часа - получаване на документи на Финала. До стартиране се допускат
състезатели, регистрирали и заплатили стартовата си такса до 13.00ч. на 19 септември. Само
индивидуалните състезатели заплащат индивидуално таксата си за участие. Общата сума на
отборите се заплаща предварително по банков път или на място от ръководител на съответния отбор
до 13.00ч.

• 13:00 часа – Старт на първите номера
20 септември 2020/Неделя/ - Втори ден - Средна дистанция, Трите воденици – с.Долище, нов
район – 15 км северно от град Варна
• 10:00 часа – Старт на първите номера
• 12:30 часа – Награждаване в района на Финала

*РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА
ГЛАВЕН СЪДИЯ – Пламен Иванов, Председател СКО „Бегун“ Варна
ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Владимир Атанасов
СТ.СЪДИЯ СТАРТ – Даниел Николов
СТ.СЪДИЯ ФИНАЛ – Жечка Карова
КОНТРОЛЕН СЪДИЯ ПЪРВИ ДЕН – Ивайло Иванов
КОНТРОЛЕН СЪДИЯ ВТОРИ ДЕН – Калин Карачоров
ОПЕРАТОР SPORTIDENT – Лидия Николова
ГЛ. СЕКРЕТАР – Димитричка Карачорова

*ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ - ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА „СПОРТ-ИДЕНТ – СИ”
Станциите ще бъдат настроени в безконтактен режим.
*ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА
Стартирането ще бъде със стартова станция. Закъснели състезатели стартират без стартова
станция.
За всички дни описанията са отпечатани на картата, допълнителни ще има в зонaтa за стартиране.
Картите ще бъдат вдясно за мъже, вляво за жени.

*ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
ПЪРВИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
КАРТА – „ЯРЕБИЧНА“ 2020, Мащаб 1:10000 и 1:7500 (вж. таблицата с
дължините), хоризонтали през 5м, изработена 2017г. и изцяло
обновена септември 2020г. от Владимир Атанасов, ISOM – 2017-2
GPS – координати схема Старт - Финал: 43.303966, 27.873097
Старт: 13:00ч.
Контролно време : 90 минути
РЕЛЕФ – Средно до силно пресечен релеф с разнообразни теренни
форми – дупки с диаметър 2-3 метра, връхчета, камъни и скали.
Голяма част от района е с каменист грунд, който значително затруднява бягането.
РАСТИТЕЛНОСТ – Преобладава габърова гора с различна степен на проходимост. На някои места има
проведена санитарна сеч, която е отразена на картата с линеен растер. Само по-характерните просеки в
сечта са отразени на картата. По откритите площи има висока трева и бурени, характерни за края на
летния сезон.
ПЪТНА МРЕЖА – Много добре развита с пътища от всички категории.
В района има ново изграден електропастир, чиито граници са отразени на картата със знак за ограда.
Маршрутите избягват изцяло пресичането на електропастира.
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ХИДРОГРАФИЯ – Богат на водни обекти. В района има няколко чешми и други водоизточници.
Маршрутите преминават през плитка река, която се пресича през естествени бродове – стеснения и
камъни в коритото на реката.

ВТОРИ СЪСТЕЗАТЕЛЕН ДЕН
КАРТА
–
„ДОЛИЩЕ
–
ТРИТЕ
ВОДЕНИЦИ“,
нов
район,
Мащаб
1:7500,
хоризонтали
през
5м,
изработена
септември
2020г.
от
Владимир Атанасов, ISOM – 2017-2
GPS – координати схема Старт Финал:
43.334820, 27.858003
Старт: 10:00ч.
Контролно време : 90 минути
РЕЛЕФ – Средно до силно пресечен релеф с разнообразни теренни форми – дупки с диаметър 2-3 метра,
връхчета, камъни и скали (на отделни места). Голяма част от района е с каменист грунд, който
значително затруднява бягането.
РАСТИТЕЛНОСТ – Преобладава габърова и дъбова гора с различна степен на проходимост. На някои
места има проведена санитарна сеч, която е отразена на картата с линеен растер. Само по-характерните
просеки в сечта са отразени на картата.
ПЪТНА МРЕЖА – Много добре развита с пътища от всички категории.
ХИДРОГРАФИЯ – Богат на водни обекти, чешми, изворчета и мочурища на някои места. Маршрутите
преминават през река Батова, която се пресича през естествени бродове – стеснения и камъни в
коритото на реката.

РАЗСТОЯНИЯ
ПЪРВИ
СЪСТЕЗАТЕЛЕН
ДЕН
ВТОРИ
СЪСТЕЗАТЕЛЕН
ДЕН

*
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* Организация на финиширане – втори състезателен ден:
Финалът отстои на 300 м от Секретариата, където ще става „четенето на чиповете“. След финиширане
състезателите следват маркировката до Секретариата. Oтборите се разполагат в района на Секретариата
и паркинга, а не в района на финала.
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ОЧАКВАТ ВИ ПРИЯТНИ МАРШРУТИ И ТОПЛО ЕСЕННО МОРЕ
ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНИ
СТАРТОВЕ!

www.begun.bg, www.orienteering.bg
scobegun@abv.bg , 0897408566, Вл. Атанасов
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