
 

 

БЮЛЕТИН 
купа „Великден“ 

по коло ориентиране! 

Състезанието по коло ориентиране за купа “Великден” 2021 ще се проведе на 30 април 2021 г. със 

състезателен център в с. Кралево, финална арена на купа „Великден“ 2021 (ден 1) при следната 

предварителна ПРОГРАМА: 

 30 април 2021г. /петък/     14.30ч-15:30ч – индивидуален старт Коло ориентиране 

       Карта: Кралево - GPS координати 43.191081, 26.686742 

                                               16.00ч - награждаване на победителите за деня  

 Организатор. 

Състезанието ще бъде организирано от СКО “ВАРИАНТ 5” ТЪРГОВИЩЕ и Община Търговище с кмет д-р 

Дарин Димитров. Технически ръководител на състезанията е Диан Бонев. 

 Вид, клас и възрастови групи. 

Състезанията са дневни, клас “Б” индивидуални с три маршрута: Къс, Среден, Дълъг. 

 

 Заявки. 

Поименни заявки за участие в състезанието се приемат до 23 април 2021 год. online чрез 

системата за заявки на БФО на www.bgof.org. Късни заявки се приемат само при възможност. 

 Стартова такса. 

8 лв на заявен състезател. 

 Технически данни. 

Карта: Кралево (02.2021), Мащаб 1:12500 / 5м. Район: 

Равнинен със заоблени теренни форми. Пътна мрежа: 

Добре развита, с различни категории пътища и пътеки. 

Хидрография: Районът е беден на водни обекти. 

Улиците в селото са асфалтови, но на доста места 

асфалтът е много разбит. Има няколко чешми с течаща 

вода. Растителност:  Широколистна гора предимно с 

добра видимост и проходимост. Карането извън 

пътната мрежа е разрешено и е на собствена 

отговорност. 

Къс маршрут – 5,1 км – 7 КТ 

Среден маршрут – 6,0 км – 7 КТ 

Дълъг маршрут – 7,4 км – 9 КТ 

 

 Стартова процедура. 

Стартът ще бъде отворен от 14:30ч до 15:30ч. Стартира се без стартов списък, със стартова станция и 

минимален интервал от 2 минути на маршрут. Стартът е същият като на купа „Великден“ 2021, ден 1. 

 Организация на ФИНАЛА 

Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна контролна точка. На финалната линия 

има поставени две SI станции (ще работят в безконтактен режим), в които всеки състезател при 

финиширане поставя своята SI карта, за да маркира финалното си време. Състезател,  който не е 

финиширал трябва задължително да мине през финала. 

https://goo.gl/maps/wGS5Xp555u69mLXM8
http://www.bgof.org/


 

 

 Времеизмерване. 

Времеизмерването ще бъде със електронна система Спорт идент. Станциите ще 

работят в безконтактен режим. !! Нови безконтактни чипове могат да бъдат 

закупени на финала. 

 За контакти. 

Свържете се с нас на: teamcontact@variant5.org. Можете да четете новини 

на: www.variant5.org и www.cup.variant5.org. 

Следвайте ни за още новости на: www.facebook.com/velikdencup 

 Резултати и награди. 

Класирането и награждаването за Купа „Великден” – Коло ориентиране ще 

бъде по пол и по маршрут. Първите три при мъже и при жени на къс, среден и 

дълъг маршрут ще бъдат наградени. 

 Паркинг 

Паркирането на превозните средства да става на определените за това места. Моля, следвайте 

инструкциите на организаторите и на полицията. 

 

Добре дошли! 

С подкрепата на нашите дългогодишни партньори 
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