
 

 

 

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 СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА КУПА  
“3-ти МАРТ“ 2020 г. 

 

Н А Р Е Д Б А 

 

РЪКОВОДСТВО: 

 Главен съдия:   – Петър Иванов 

Техн. ръководител: – Пламен Райков 

Контролен съдия:   – Милен Гургуров 

Секретар:    – Илиян Петров 

Съдия „Финал“:   – Милен Симеонов 

Съдия „Старт“:   – Александър Драганов 

Лекар :   – д-р Мира Христова 

 

ВРЕМЕ И МЯСТО: 

Състезанието ще се проведе на 01.03.2020 г. /неделя/ в района на село „Къртожабене” и 

началото на екопътека „Чернелка”. Състезателният център е с координати:                  

43°21'11.84", 24°31'59.64" 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 
01 март – до 10:30 ч.  – Пристигане на отборите и проверка на документите 

01 март – 11:00 ч.   – Старт на първите състезатели според „Стартов списък” 

01 март – 14:00 - 14:30 ч. – Награждаване на победителите и закриване на състезанието 

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 
М/Ж-10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 и Отворен 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: 
В състезанието имат право да вземат участие всички клубове по ориентиране от страната, 

с неограничен брой състезатели. 

 

https://www.google.bg/maps/place/43%C2%B021'11.8%22N+24%C2%B031'59.6%22E/@43.3532456,24.5327615,138m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.3532889!4d24.5332333?hl=bg


 

 

 

СЪСТЕЗАТЕЛЕН РАЙОН И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 

Състезанието ще се проведе в околностите на село Къртожабене /началото на екопътека 

„Чернелка”/, намиращи се на 12 км югозападно от град Плевен. Карта „Къртожабене”, 

обновена през 2019 г., „Kъртожабене-ЮГ” /нов район/, с мащаб 1:7500 и хоризонтали през          

5 м. Картата е реамбулирана през 2019-2020 г. 

Маршрутите са съобразени с изискванията за провеждане на състезания по спортно 

ориентиране. Проверката, контролът и времеизмерването ще се извършат със системата 

„SPORTident”. Наем на чип – 1 лв. За изгубен чип ще се заплащат съответно 31/49/85 лв, в 

зависимост от модела на чипа. 

 

СТАРТОВА ТАКСА И ДОКУМЕНТИ: 

М/Ж-10 – без стартова такса 

М/Ж-12, 14 – 2.00 лв 

М/Ж-16, 18 – 4.00 лв 

М/Ж-20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 г. и Отворен – 6.00 лв на заявен състезател. 

Ще се изисква документ за медицински преглед и застраховка “Злополука”! 

 

ЗАЯВКИ: 

Краен срок за изпращане на заявките през онлайн системата на БФО – 22.02.2020 г. След 

изтичането на този срок ще се заплаща двойна стартова такса. Схема на състезанието и данни 

за маршрутите ще може да видите в „Бюлетин-1“, който ще бъде качен на сайта на БФО на 

20.02.2019 г. 

 

*При трайна снежна покривка, организаторите запазват правото си да 

отложат състезанието! 


