
 

 

               

 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ “СЕВЕР“- ПЛЕВЕН 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “КАЙЛЪШКА ДОЛИНА“- ПЛЕВЕН 
С ПОДКРЕПАТА НА ОБЩИНА-ПЛЕВЕН, ИЛИНА ООД И ЛОГАТОР ЕООД 
ОРГАНИЗИРАТ ТРАДИЦИОННОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КУПА“3 МАРТ 2020“ 

 
БЮЛЕТИН 1 

РЪКОВОДСТВО: 

 Главен съдия   – Петър Иванов 

 Техн. Ръководител  – Пламен Райков 

 Контролен съдия   – Милен Гургуров 

 Секретар и Оператор – Илиян Петров 

 Съдия Финал   – Mилен Симеонов 

 Съдия Старт   – Александър Драганов 

 Лекар    - др. Мира Христова 

  

ВРЕМЕ И МЯСТО: 

 Състезанието ще се проведе на 01.03.2020 год. /неделя/ в района на село 
“Къртожабене” , началото на екопътека “Чернелка”. Състезателният  център е с координати:  
43.353289° N  и   24.533233° E 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 
01 Март - до 10:30 часа - Пристигане на отборите и проверка на документите 
01 Март - 11:00 часа - Старт на първите състезатели според Стартовия списък. 
01 Март - 14:00 - 14:30 - Награждаване на победителите и закриване на състезанието. 
 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

 
 
ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 
В състезанието имат право да вземат участие всички клубове по ориентиране от страната с 
неограничен брой състезатели. 



 

 

 
 
 
 
СЪСТЕЗАТЕЛЕН РАЙОН И КАРТА: 

Състезанието ще се проведе в околностите на с.Къртожабене /началото на екопътека 
„Чернелка“/ , намиращи се на 12 км. югозападно от град Плевен. Карта „Къртожабене-Юг“ /50% 
нов район и 50% от миналата година/, мащаб 1:7500 и хоризонтали през 5м., реамбулирана 
2019-2020г. Маршрутите ще бъдат съобразени с изискванията за провеждане на състезания по 
Ориентиране. Проверката, контрола и времеизмерването ще се извърши със системата 
Sportident. Наем на чип – 1лв, за изгубен чип ще се плаща 31/49/85 лв, според модела на чипа. 
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: 

Класирането ще бъде индивидуално и отборно, като първите трима в индивидуалното 
класиране ще получат медали, а в отборното класиране възпоменателни купи. Отборното 
класиране ще се извърши по следната точкова система без възрастови групи М/Ж-10 и Опън. 
Място 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Точки 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
ДОКУМЕНТИ: 

Ще се изисква документ за медицински преглед и застраховка “Злополука”. Всички 
състезатели участват в състезанията на собствена отговорност. 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 

Карта “КЪРТОЖАБЕНЕ-ЮГ“ мащаб 1:7500, размера на картният лист е 290мм. на 
210мм. Описанието на контролните точки ще бъде отпечатано на лицевата страна на картата. 
Всички карти ще бъдат отпечатани на водоустойчива хартия. 

Релеф: 

Средно пресечен до равнинен, малки скалички ,отделни камъни , скални плочи отразени със 
сив цвят, малки връхчета, лисичи дупки, канавки и синури. Каньона на река Чернелка на 
места е с отвестни непроходими скали с височина до 10-15м. 

Растителност: 

Разнообразна предимно широколистна растителност с различна проходимост,както и 
иглолистна. Открити и полуоткрити площи, някои с пасажи от храсти „драка“, характерни 
дървета .  

Пътна мрежа: 

Добре развита в рамките на селото .Някои  пътища и пътеки не личaт добре. Има пътища 
изровени от поройни дъждове на места дадени като овраг или канавка. Трафика в селото е 
слаб, но все пак да се внимава  при движение и пресичане на улиците !  

Хидрография: 

Река Чернелка е плитководна, но е препоръчително пресичането ѝ да става по мостовете и 
мостчетата отбелязани на картата. Има няколко изворчета и чешми. 

Организация на Старта: 

От Финала до Старта разстоянието е 150м. От Старта до т.“К“ разстоянието е 75 метра. 
Състезателите трябва да се явят на старта за проверка 3 минути преди времето им за 
стартиране. След като влезе в стартовия коридор всеки състезател ИЗЧИСТВА своята СИ карта 
в поставената за тази цел СИ станция. След това ПРОВЕРЯВА своята СИ карта задължително 
в следващата СИ станция. В стартовата клетка ще има и допълнителни описания и всеки 
състезател ако желае, си взима и поставя самостоятелно. Картите ще се получават 
непосредствено след Старта, като след това задължително по маркировка се отива до т.“К“. 
Контролните знаци са тип “Фенер“. Сигнатурата е на станцията като перфораторът се 
използва при неработеща станция. Стартирането ще става с поставяне на Si чипа в 
Стартовата станция! 



 

 

 
 
 
 
 
Организация на Финала: 

При пресичане на финалната линия всеки състезател маркира ФИНАЛНОТО си време в 
поставените за тази цел ФИНАЛНИ станции, след което състезателите преминават през 
Секретариата за прочитане на СИ картата си. Ако е ползвана СИ карта под наем от 
организаторите я връщат, взимат разпечатката си и излизат от финалния коридор. 

 
Схема на състезателния район 

 
Технически данни за маршрутите: 

В.Група Дължина Изкачване К.Т.  В.Група Дължина Изкачване К.Т. 

М-10 700 10 5  Ж-10 700 10 5 

М-12 2170 50 13  Ж-12 1920 45 11 

М-14 3100 90 14  Ж-14 3000 55 15 

М-16 4930 180 21  Ж-16 3600 140 17 

М-18 5920 180 23  Ж-18 4930 180 21 

М-20 6100 200 24  Ж-20 5920 180 23 

М-21 6600 215 28  Ж-21 6100 200 24 

М-35 6100 200 24  Ж-35 5500 170 23 

М-40 5500 170 23  Ж-40 4100 160 19 

М-45 4930 180 21  Ж-45 3600 140 17 

М-50 4100 160 19  Ж-50 3100 120 12 

М-55 3400 130 15  Ж-55 3100 120 12 

М-60 3400 130 15  Ж-60 2500 70 12 

М-65 2500 70 12  Ж-65 2500 70 12 

Опен 2500 70 12      



 

 

 
 
 
 
Месоположение: 
 

 
Важно !  
1. Може да се паркира по улиците на селото в близост до Финала.  
2. Състезатели, заявени след крайния срок, ще могат да стартират срещу двойна стартова 
такса и при възможност от страна на организатора ! 
 
 
Cпонсори: 

 
 
 

https://emotions.bg/
https://endorphingames.bg/bg/bluelab
https://www.pleven.bg/
https://loggator.com/
http://ilina.bg/
https://emotions.bg/

