
БЮЛЕТИН 
Купа „Никулден“ 2 

1Микро-спринт и 2Спринт 

гр. Велико Търново 

11.12.2022 г. (неделя) 

 

Време и място 11-ти декември 2022 г. (неделя) 
Финална арена в непосредствена близост до МОЛ В.Търново, южен паркинг. 

GPS: 43.078743, 25.600233 

  
Предварителна Програма 9:00 ч до 9:30 ч          Старт Микро Спринт – карта: МОЛ ВТ 

11:00 ч до 11:45 ч      Старт Спринт – карта: Триъгълника 
12:30 ч                          Награждаване 

  
Организатори Членове на Браун тим, Вариант 5 и Трапезица 1954 
  
Вид, клас и възрастови групи Състезанието е индивидуално, дневно, клас „Б“, с три различни маршрута – Отворен 

дълъг (А), Отворен среден (B) и Отворен къс – лесен (C), като всеки сам се заявява в 
съответния маршрут. 

  
Право на участие Всички клубове и УСШ от страната и чужбина с неограничен брой състезатели. 
  
Заявки и стартови такси Заявки се приемат до 23:59 ч на 08.12.2022 г. (четвъртък) чрез системата за заявки на 

БФО – www.bgof.org. Възможността за заявка на място ще бъде ограничена. 
Стартова такса: 15 лв за двата старта (за един старт - 8 лв) 
*За членове на Браун тим, Вариант 5 и Трапезица – с 33% намаление – т.е. 10 лв (5 лв) 

  
Класиране Класирането се извършва по маршрути и по пол. Награждаването е ОБЩО от двата 

старта, а наградите ще са от GoldNutrition и Bryzos. 
  
Времеизмерване Ще бъде използвана електронна система SportIdent, със станции в контактен режим. 
  
Старт Без стартов списък: „Идваш и бягаш“ (Ще се спазва минимален стартов интервал). 

Стартирайте при първа възможност – стартът на МОЛ ориентирането затваря в 9:30 ч, а 
на Спринта в 11:45 ч. 

  
 Карта: МОЛ ВТ – реамболирана 

Декември 2022 от Иван Сираков 
 

Карта: Триъгълника – обновена и оширена 
Декември 2022 от В. Шишков 
 

https://goo.gl/maps/n7mrgw1Q57vwWMat5
http://www.bgof.org/


 
 

 Мащаб 1:800 
Маршрути: Иван Сираков 

Мащаб 1:4000 / 2,5 м 
Маршрути: Валентин Шишков 

 Състезанието се развива на 4-те нива на 
мола (партер (0), първи етаж (1), втори 
етаж (2) и трети етаж (3) и прилежащите 
площи извън тях – паркинг и 
алеи/стълби. Възможно е преминаване 
от едно ниво на друго и извън мола. 
 
БЯГАНЕТО по ескалаторите е ЗАБРАНЕНО, 
но нормалното им използване е 
позволено.  
Използването на асансьорите не се 
препоръчва.  
 
Маршрути 
Отворен А - Дълъг       21 КТ 
Отворен B - Среден     18 КТ 
Отворен C - Къс            13 КТ 
 
Повече детайли по картографирането на 
„Мол ВТ“ вижте по-долу. 

Градска част в квартал Триъгълника. В 
района има сграда с три нива, която е 
изобразена на картата максимално добре. 
 
Може да има изкуствено затворени улици. 
 
Маршрути 
Отворен А - Дълъг       3,7 КМ – 21 КТ 
Отворен B - Среден     2,7 КМ – 13 КТ 
Отворен C - Къс            1,9 КМ – 12 КТ 

   
Допълнителна информация Никулден Трейл Рън ще се проведе на 10.12.2022 с арена – Атракцион Калоянова 

Крепост (Арбанаси): https://tracksport.live/e/nikulden-trail-run-2022 
 

ЛЕГЕНДА НА КАРТА „Мол ВТ“ 

 

 

https://tracksport.live/e/nikulden-trail-run-2022

