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*ОРГАНИЗАТОРИ 

Спортен клуб по ориентиране „Бегун” Варна, Българска Федерация по Ориентиране с 

партньорството на Община Стрелча  



 

*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА 

Състезателен център – гр. Стрелча, местността Скумсале 

(42.555760, 24.333259 ) с условия за безплатно бивакуване в 

района на ФИНАЛА, който ще бъде един за всички 

състезателни дни. 

 

Състезанията ще се проведат в периода 03-07 август 

2022г. при следната предварителна ПРОГРАМА:  

03 август Сряда - Ден 1 – средна дистанция 

• от 14.00 до 15.30 часа - проверка на документи на Финала    

•   16:00 часа – Старт на първите номера 

04 август Четвъртък – Ден 2 – скъсена дълга дистанция 

• 10:00 часа – Старт на първите номера 

05 август Петък - Ден 3 – спринтова дистанция (горски спринт) 

• 11:00 часа – Старт на първите номера 

06 август Събота - Ден 4 – скъсена дълга дистанция 

•   10:00 часа – Старт на първите номера 

07 август Неделя - Ден 5 – средна дистанция 

• 10:00 часа – Старт на първите номера 

•       13.00 часа - Награждаване      

*РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА  
OФИЦИАЛНИ ЛИЦА – инж. Георги Павлов - кмет на Община Стрелча 

ГЛАВЕН СЪДИЯ – Пламен Иванов, Председател СКО ”Бегун” Варна  

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Владимир Атанасов 

ГЛ. СЕКРЕТАР – Димитричка Карачорова  

SPORTIDENT – Лидия Николова 
 

*ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТОВЕТЕ И ФИНАЛИТЕ  
Паркингът, финалната арена и последна КТ за 5-те състезателни дни са едни и същи. 

Стартов интервал на всички стартове е 2 мин. Описанията са отпечатани на картата, 

допълнителни ще има в зоните за стартиране. 

---→ Дигитална КАРТА  ТУК 

  *М/Ж 10  
За всички стартове състезателите в групите М/Ж 10 стартират по маркирано трасе и карта 

от официалния старт и с възможност за стартиране 30 мин. преди първия състезател от 

останалите групи.  

 

*ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ВСИЧКИ ДНИ 

КАРТИ : Изработени в периода 2017-2019 г. от Владимир Атанасов и Георги Карталов, 

обновени юли 2022г. Мащаб 1: 7500/ 5м, по ISOM,  размер на листа А4. За горския спринт 

1:5000/ 5 м, А4. Картите са отпечатани на водоустойчива хартия. 

 

Терен: Средно до силно пресечен релеф с изобилие от камъни, каменни полета, скали и 

други скални образувания част от мегалитни светилища на древнотракийски племена (V век 

пр. н. е – VI век сл. н. е.) 
 

Растителност : Преобладава дъбова гора, предимно с добра проходимост, особено спрямо 

сезона. Грунда е твърд и улеснява придвижването. На отделни пасажи по откритите площи 

и в гората се срещат къпинов и шипков храст, които се заобикалят лесно. В района няма 

висока трева и само на малко места се среща подраст. 
 

Пътна мрежа: Средно развита.  Има много животински пътеки, които улесняват 

придвижването по склоновете. Поради големия им брой на картата са отразени само 

най-характерните.  
 

ВАЖНО : В района има изградени електропастири, по които не тече ток и не са отразени на 

картата. Почти навсякъде на електропастирите виси сигнална (синя) ПВЦ лента и се 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AYK3i2XR5H_xcxwT4311_7JsdKdNErc&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AYK3i2XR5H_xcxwT4311_7JsdKdNErc&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AYK3i2XR5H_xcxwT4311_7JsdKdNErc&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AYK3i2XR5H_xcxwT4311_7JsdKdNErc&usp=sharing


забелязва отдалеч, но на някои места е възможно да липсва. Електропастирите да се 

преминават чрез промушване под тях. 

На някои места могат да бъдат срещнати свободно пасящи стада крави и коне, които не 

реагират агресивно, но ако се забележат по възможност да се заобикалят по – отдалеч. 
 

Хидрография: в района тече река, която се пресича лесно. На няколко места има образувани 

малки блата. 

Екипировка: Препоръчва се бягане с бутонки за ориентиране и покрити долни крайници за 

всички стартове. 

Картите няма да бъдат събирани след финиширане на състезателите. 

 

     *ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

ДЕН 1 – скъсена дълга дистанция 
 

Разстояния: от Финала до Старта: 650 м / 40 м изкачване по маркировка, започваща от 

Финала, Старт – т.К – 40м, Последна КТ – Финал 60м.  

В последната си част всички маршрути пресичат главния път Стрелча – Копривщица, който в 

делничните дни е с много слаб трафик. Непосредствено преди пресичането всички 

състезатели преминават през КТ до пътя, където ще има и съдия. 

ДЕН 2 -  средна дистанция 
 

Разстояния: от Финала до Старта: 1600 м / 60 м изкачване по маркировка, започваща от 

Финала, Старт – т.К – 30м, Последна КТ – Финал 60м.  

В последната си част всички маршрути пресичат главния път Стрелча – Копривщица, който в 

делничните дни е с много слаб трафик. Непосредствено преди пресичането всички 

състезатели преминават през КТ до пътя, където ще има и съдия. 

ДЕН 3 – горски спринт 
 

Разстояния: от Финала до Старта: 500 м / 10 м изкачване по маркировка, започваща от 

Финала, Старт – т.К – 30м, Последна КТ – Финал 60м.  

МАЩАБА на картата е 1:5000, хоризонтали през 5 м. Картата не е отпечатана по стандартите 

на IOF (ISSOM, ISSPrOM), а по ISOM със символи за горска карта. 

Препоръчва се бягане с бутонки за ориентиране и покрити долни крайници. 

ДЕН 4 – скъсена дълга дистанция 
 

Разстояния: от Финала до Старта (същия старт като ден 3):  500 м / 10 м изкачване по 

маркировка, започваща от Финала, Старт – т.К – 40м, Последна КТ – Финал 60м.  

ДЕН 5 -  средна дистанция 
Разстояния: от Финала до Старта: 200 м маркировка, започваща от Финала, Старт – т.К – 

40м, Последна КТ – Финал 60м.  

 

*РЕГЛАМЕНТ ЗА TOЧКУВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

 Състезателите ще получават точки от всеки старт, като в общото класиране ще 

отпадне един старт на всеки състезател, където е получил най-малко точки. При 

декласиране на един от стартовете се счита, че състезателят получава 0 точки. При 

декласиране или не стартиране на повече от един от стартовете, състезателят не 

участва в общото класиране. Точките ще се изчисляват по формула с максимален брой 

точки  100 за победителя във всяка възрастова група за съответния ден.  

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ: 

Максимален брой точки - (времето на състезателя – времето на 

победителя)/времето на победителя*100 
Първите трима във всяка възрастова група за всички стартове ще бъдат наградени. 

 

 



ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ  

* ПАРКИРАНЕ  

Молим да се спазват стриктно указанията на съдиите при паркирането на 

автомобилите. 

*КАРТА - СХЕМА НА ФИНАЛНАТА ЗОНА    ---→ Дигитална КАРТА  ТУК 

  

*КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ - СЪБОР НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО - 

КОПРИВЩИЦА 

Дванадесетото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица ще се 

проведе тази година на 5, 6 и 7 август. Съборът се провежда от 1965 г. на всеки пет години в 

първите петък, събота и неделя на месец август в град Копривщица. Основни организатори 

са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на 

Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при при 

Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН). Съборът протича с изяви на 7 сцени. На 

всяка сцена се формира до петчленно жури. От декември 2016 г. Националният събор на 

народното творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики за опазване 

на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. В две поредни години дванадесетото 

издание на събора бе отлагано във връзка със сигурността на хората по време на кризата, 

причинена от COVID-19. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AYK3i2XR5H_xcxwT4311_7JsdKdNErc&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1AYK3i2XR5H_xcxwT4311_7JsdKdNErc&usp=sharing


СХЕМА НА ФИНАЛА  И ЗОНИТЕ ЗА БИВАКУВАНЕ 

 

 

В района на финала ще има : 
• възможност за закупуване на храна и напитки 

• водоноска с вода за измиване и химически тоалетни 



 

 

 

О Ч А К В А М Е   В И ! 


