БЮЛЕТИН 1
За провеждането на
двудневните състезанията по ориентиране за

Купа „Бегун“ 2019
и
43-тите тридневни международни състезания
по ориентиране

Купа „България” 2019
31 юли- 04 август
Стрелча и Копривщица
*ОРГАНИЗАТОРИ
Спортен клуб по ориентиране „Бегун” Варна и Българска Федерация по Ориентиране
с партньорството на Община Стрелча и Община Копривщица

*СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДНИ
31 юли (сряда) – Купа „Бегун“ Средна дистанция – Стрелча - Киселица

01 август (четвъртък) – Купа „Бегун“- Спринтова дистанция – Копривщица и Моделно
бягане Купа „България”
02 август (петък) - Купа „България” 1-ви ден, Откриване на състезанията на площада
пред Община Стрелча
03 август (събота) - Купа „България” 2-ри ден
04 август (неделя) - Купа „България” 3-ти ден

*СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Хотел „Средна гора“ , гр. Стрелча, GPS координати
42.505655, 24.324645

*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА
Състезанията ще се проведат в периода 31 юли - 04 август 2019 г. при следната
предварителна ПРОГРАМА:

Ден

Час

Събитие

Място

Разстояние от
Съст.център

31.07.2019

13.00-15.00

Регистрация
Старт Купа „Бегун“ 1ви ден

Състез. център

0 км

Сряда

17.00

01.08.2019

10.00 - 19.00

Стрелча

7 км

Моделно бягане Купа
„България” 2019
Старт Купа „Бегун“ 2ри ден

Стрелча
Копривщица

10.00

12.00
16.30 -18.30
19.00ч.

7 км

22 км

Награждаване Купа
„Бегун“ 2019
Регистрация
Техническа
конференция

Копривщица

22 км

Състез. център

0 км

Състез. център

0 км

Стрелча – Скумсале

02.08.2019

10.00

Старт - Купа
„България” 2019 1-ви
ден

8 км

Петък

19.30

Награждаване на
победителите ден 1
Старт - Купа
„България” 2019 2-ри
ден

03.08.2019

10.00

Събота

19.30

Неделя

Стрелча – Скумсале

Награждаване на
победителите ден 2

Площада пред Община
Стрелча

0.5 км

Стрелча – Скумсале

10.00

13.30

0.5 км

8 км

Старт - Купа
„България” 2019 3-ти
ден – преследване
04.08.2019

Площада пред Община
Стрелча

8 км

Награждаване на
победителите-крайно
класиране

Финална арена

8 км

*РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА
OФИЦИАЛНИ ЛИЦА – г-н Стойно Чачов - кмет на Община Стрелча, г-н Генчо Гердановкмет на Община Копривщица, проф. Атанас Георгиев, Председател БФО
ГЛАВЕН СЪДИЯ – Пламен Иванов, Председател СКО ”Бегун” Варна
ЗАМ. ГЛАВЕН СЪДИЯ – Ивайло Иванов
ГЛ.ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Владимир Атанасов
СТ. СЪДИЯ СТАРТ – Красимир Данаилов
СТ.СЪДИЯ ФИНАЛ – Калин Карачоров
КОНТРОЛЕН СЪДИЯ Купа „България” – Георги Карталов
SPORTIDENT – Лидия Николова, Константин Койнов
ГЛ. СЕКРЕТАР – Димитричка Карачорова

*ВРЕМЕИЗМЕРВАНЕ - ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА „СПОРТ-ИДЕНТ – СИ”
Ще се използва електронната система за отчитане преминаването през контролните
точки - “Спорт ИДЕНТ” (СИ). Състезанието ще се проведе със станции, настроени в
безконтактен режим за състезатели с „air” чипове! По-старите чипове работят в контактен
режим – с „дупчене“. За безконтактните чипове станции Clear, Check и Start работят в
безконтактен режим – с „дупчене“! Безконтактни чипове по желание могат да се наемат от
Секретариата срещу заплащане от 1лв. на старт.
5-те състезателни дни стартирането ще бъде със стартова станция, с
изключение на 3-ти ден на Купа България. Закъснели състезатели стартират без
стартова станция !

*ЗАЯВКИ, СТАРТОВИ ТАКСИ И НОМЕРА
* Закъснели заявки ще бъдат приемани от организатора само при възможност, вж.
ПОКАНАТА за състезанията.
Промяна на име или възрастова група при вече направена заявка ще се таксува
3лв. еднократно. Смяна на номер чип 1 лв. еднократно.
На състезанията за Купа България ще се стартира задължително с индивидуален
номер. Състезател без номер няма да бъде допускан до старт.
Изгубен номер се заменя срещу 3 лв. при Секретариата.
Състезателните номера и документи ще се получават САМО от ръководители и
треньори на отбори, а индивидуално само от индивидуални състезатели.
Всички стартови такси следва да се заплатят до началото на състезанията.
Данни за плащане на стартовите такси по банков път:
Банка Уникредит Булбанк
Получател: Сдружение СКО „Бегун” Варна, ул. „Иван Драсов” 11
SWIFT/ BIC: UNCRBGSF
IBAN BG76 UNCR 7000 1520 0315 76

*ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТОВЕТЕ И ФИНАЛИТЕ
Стартов интервал на спринтовата дистанция 1 мин., на останалите стартове – 2 мин.
Първите два дни от стартовете за Купа България са контролни за определяне на НО за
възрастови групи М/Ж 16, 18, 20. Трети ден на Купа ”България” се стартира след
събиране на времената от първите два дни.
Описанията са отпечатани на картата, допълнителни ще има в зоните за стартиране.

*М/Ж 10
За всички стартове с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на 03 август- Събота (Купа България – ден 2) МЖ 10
стартират от официалния старт. На 03 август състезателите от тези групи стартират от
старт, предхождащ официалния старт, следвайки същата маркировка.

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КУПА БЕГУН ДЕН 1
Район – Стрелча –местност „Киселица“, същинска Средна гора
GPS – координат и Финал: 42.559785, 24.335386
Старт: 17:00ч.
Контролно време : 120 минути
Карта: Мащаб 1:7500, Хоризонтали през 5 м, А4, ISOM 2017г., реамбулирана от Георги
Карталов, 2016г.-2018г., обновена 2019г.
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 нискостеблена дъбова гора, предимно с добра проходимост.
Пътна мрежа: Средно развита.
Има много животинки пътеки, които улесняват
придвижването по склоновете. Поради големия им брой на картата са отразени само
най-характерните. В района има изграден електропастир, по който не тече ток и не е
отразен на картата.
Хидрография: в района тече река, която на повечето места се пресича лесно. На няколко
места има образувани малки блата.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 8км посока гр.Копривщица
от финала до Старта: 700 м/10м изкачване по маркировка, започваща от
Финала
Старт – т.К – 30м, Последна КТ – Финал 60м

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КУПА БЕГУН ДЕН 2
Район – гр.Копривщица - запад
GPS – координати Финал: 42.637808, 24.358428, класно у-ще Св.св.Кирил и Методий
Старт: 10:00ч.
Контролно време : 60 минути
Карта: Мащаб 1:4000, Хоризонтали през 2.5 м, А4, ISSOM 2007г., реамбулирана от
Константин Василев 2013г., обновена от Владимир Атанасов 2019г.
Терен: Градска част с калдъръмени улици със много слаб трафик
Хидрография: В района текат няколко потока, които се преминават през малки мостове.
Голямата река, разделяща града няма да се пресича.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 22км
от Финала до Старта: 600 м/0м изкачване по маркировка, започваща от
Финала. Стартът се намира в северната част на града, от Финала се тръгва по главната улица
на север само от лявата страна на реката.
Паркинг –Финал 0- 200м
Старт – т.К – 10м, Последна КТ – Финал 50м

*МОДЕЛНА КАРТА - КУПА БЪЛГАРИЯ
Район – Стрелча –местност „Качулата могила“, същинска Средна гора
GPS – координати паркинг: 42.544057, 24.330851
Карта: Мащаб 1:7500, Хоризонтали през 5 м, А4, ISOM 2017г реамбулирана от Владимир
Атанасов, 2017г.-2018г.
Терен: Средно 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 : Борова и дъбова гора, предимно с много добра проходимост и открити
площи с различна степен на проходимост.
Пътна мрежа: Добре развита пътна мрежа.
Хидрография: Беден на водни обекти
Предвидено е моделно бягане с 6КТ, Четвъртък (01.08) в интервала 10-19ч. Моделна карта
може да получите при получаване на номерата и регистрацията или да изтеглите от сайта
на БФО.

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КУПА БЪЛГАРИЯ ДЕН 1
ПАРКИНГЪТ, ФИНАЛНАТА АРЕНА И ПОСЛЕДНА КТ ЗА 3-ТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДНИ НА КУПА
БЪЛГАРИЯ СА ЕДНИ И СЪЩИ.

Район – Стрелча –местност „Скумсале“, същинска Средна гора
GPS – координати ПАРКИНГ - 42.559785, 24.335386
Старт: 10:00ч.
Контролно време : 150 минути
Карта: Мащаб 1:7500, Хоризонтали през 5 м, А4, ISOM 2017г., реамбулирана от Владимир
Атанасов, 2019г.
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 гора с добра проходимост и видимост, на места и
нискостеблена дъбова гора, предимно с добра проходимост. Има отделни пасажи от борова
гора. На отделни места в гората има висока трева, която затруднява бягането не е отразена
на картата.
Пътна мрежа: Средно развита, някои пътища и пътеки трудно личат на местността. Има
много животински пътеки, които улесняват придвижването по склоновете. Поради
големия им брой на картата са отразени само най-характерните. На много места в

гората има изграден електропастир, по който не тече ток и не е отразен на картата с
изключение на заградена площ в района на финала, която е отразена на картата
(вж.приложение 1). На повечето места по електропастира има поставена пвц лента от
собственика на електропастира, за да се вижда телта, но на някои места лентата липсва и
телта се забелязва трудно.
Хидрография: в района тече река, която на повечето места се пресича лесно. На няколко
места има образувани блата.

х

Забранено е бягането по главния асфалтов път, който на картата е отбелязан с лилав „ “ .
Разстояния: От състезателния център до Финала – 8км посока гр.Копривщица
От паркинга до финала – 450м
от Финала до Старта: 400 м/15м изкачване по маркировка, започваща от
Финала
Старт – т.К – 70м, Последна КТ – Финал 60м.

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КУПА БЪЛГАРИЯ ДЕН 2
Район – Стрелча –местност „Арбута“, същинска Средна гора
GPS – координати ПАРКИНГ - 42.559785, 24.335386
Старт: 10:00ч.
Контролно време : 150 минути
Карта: Мащаб 1:7500, Хоризонтали през 5 м, А4, ISOM 2017г., реамбулирана от Владимир
Атанасов, 2018-2019г.
Терен: 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 иглолистна гора с отлична проходимост и видимост и
широколистна с ограничена проходимост и видимост. На отделни места в гората има
висока трева, която затруднява бягането не е отразена на картата.
Пътна мрежа: Средно развита, някои пътища и пътеки трудно личат на местността. Има
много животински пътеки, които улесняват придвижването по склоновете. Поради
големия им брой на картата са отразени само най-характерните. На много места в
гората има изграден електропастир, по който не тече ток и не е отразен на картата с
изключение на заградена площ в района на финала, която е отразена на картата
(вж.приложение 1). На повечето места по електропастира има поставена пвц лента от
собственика на електропастира, за да се вижда телта, но на някои места лентата липсва и
телта се забелязва трудно.
Хидрография: в района тече река, която на повечето места се пресича лесно. На няколко
места има образувани блата.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 8км посока гр.Копривщица
От паркинга до финала – 450м
от Финала до Старта: 1900 м/80 м изкачване (30-40 мин вървене) по
маркировка, започваща от Финала.
ЖМ 10 стартират от старт 2, който се намира 600м преди официалния старт.
Състезателите от тези групи тръгват и следват маркировката 1300м посока
официалния старт
Старт – т.К – 50м, Последна КТ – Финал 60м.

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КУПА БЪЛГАРИЯ ДЕН 3
Район – Стрелча –местност „Скумсале“, същинска Средна гора
GPS – координати ПАРКИНГ - 42.559785, 24.335386
Старт: 10:00ч.
Контролно време : 150 минути
Карта: Мащаб 1:7500, Хоризонтали през 5 м, А4, ISOM 2017г., реамбулирана от Георги
Карталов, 2018-2019г.

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 гора с добра проходимост и видимост, на места и
нискостеблена дъбова гора, предимно с добра проходимост. Има отделни пасажи от борова
гора. На отделни места в гората има висока трева, която затруднява бягането и не е отразена
на картата.
Пътна мрежа: Средно развита, някои пътища и пътеки трудно личат на местността. Има
много животински пътеки, които улесняват придвижването по склоновете. Поради
големия им брой на картата са отразени само най-характерните. На много места в
гората има изграден електропастир, по който не тече ток и не е отразен на картата с
изключение на заградена площ в района на финала, която е отразена на картата
(вж.приложение 1). На повечето места по електропастира има поставена пвц лента от
собственика на електропастира, за да се вижда телта, но на някои места лентата липсва и
телта се забелязва трудно.
Хидрография: в района тече река, която няма да се пресича. На няколко места има
образувани блата.
Забранено е бягането по главния асфалтов път, който на картата е отбелязан с лилав

х

„ “ .
Разстояния: От състезателния център до Финала – 8км посока гр.Копривщица
От паркинга до финала – 450м
от Финала до Старта: 200 м по маркировка, започваща от Финала
Старт – т.К – 70м, Последна КТ – Финал 60м.

ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ

*ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
На стартовете от Купа България картите ще се събират след финиширане в клубни
торби, които отборите ще получат след стартирането на последния състезател ВСЕКИ
ДЕН.
* ПЪТУВАНЕ
За пътуващите по АМ Тракия от посока Бургас – София препоръчително е да
използват маршрута АМ Тракия – отбивката за Карлово и през селата Труд – Строево –
Любен –Беловица – Красново – Кръстевич – Стрелча За пътуващите по АМ Тракия от
посока София – Бургас препоръчително е да използват маршрута АМ Тракия – отбивката
за Панагюрище и през селата – Гелеменово – Априлци, Левски, Бъта, Панагюрище,
Стрелча.

* ПАРКИРАНЕ
Молим да се спазват стриктно указанията на съдиите при паркирането на
автомобилите.

*GPS

ПРОСЛЕДЯВАНЕ
Някои състезатели ще получат GPS устройства преди стартиране, предоставени от

LOGGATOR.

*EКИПИРОВКА
За спринтовата дистанция се
препоръчва бягане с маратонки. На
стартовете за Купа „България” се
препоръчва бягане с бутонки за
ориентиране и покрити долни
крайници. Силно препоръчително е
облепяне на глезените.

*КАРТА - СХЕМА НА
СЪСТЕЗАНИЯТА
---
Дигитална ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОБЕДИТЕЛИТЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА ЗА
КУПА "БЪЛГАРИЯ”
ЖЕНИ 21 "ЕЛИТ" И МЪЖЕ 21 "ЕЛИТ"
1. БЕЛОГРАДЧИК - 1977г.
Петранка Николова - "Д. Михайлов"
Слистра
Иван Ненов - "ВИФ" София
2. КАЛОФЕР - 1978г.
Маруся Христова - "Айгидик" Благоевград
Бойко Станков - "Градище" Правец
3. ТРОЯН - 1979г.
Красимира Маринова - "ВИФ" София
Васил Шандурков - "ВИФ" София
4. ГОВЕДАРЦИ - 1980г.
Гюлка Милушева - "ВИФ" София
Бойко Станков - "Народна армия" София
5. РАЗГРАД -1981г.
Петранка Николова - "Д. Михайлов"
Силистра
Бойко Обретенов - "Буйна гора" Разград
6. ПЕРНИК - 1982г.
Гюлка Милушева - "ВИФ" София
Бойко Станков - "Софстрой" София
7. БЯЛА - 1983г.
Петранка Николова - "Д. Михайлов"
Силистра
Пламен Джамбазов - "ВИФ" София
8. ШКОРПИЛОВЦИ - 1984г.
Петранка Николова - "Д. Михайлов"
Силистра
Пламен Джамбазов - "Народна армия"
София
9. АЛБЕНА - 1985г.
Тодорка Каменарова - "Приста" Русе
Пламен Джамбазов -"Н. армия" София и
Золтан
Киш - Унгария
10. ПРИМОРСКО - 1986г.
Тодорка Каменарова - "Приста" Русе
Янош Келемен - Унгария
11. КАМЧИЯ - 1987г.
Надежда Малигина - СССР
Айгарс Леймбос - СССР
12. ШИРОКА ПОЛЯНА - 1988г.
Алида Абола - СССР
Пламен Джамбазов - "Рилски турист"
Самоков
13. КАЛОФЕР - 1989г.
Тодорка Каменарова - "Академик" Русе
Пламен Джамбазов - "Младост"
Благоевград
14. ШУМЕН - 1990г.
Тодорка Каменарова - "Академик" Русе
Ангел Василев - "Академик" Варна

15. ГОВЕДАРЦИ - 1991г.
Павлина Генова - "Академик" София
Румен Стоименов - "Витоша" София
16. СЛЪНЧЕВ БРЯГ - 1992г.
Павлина Генова -"Академик" София
Ивайло Иванов - "Вариант 5" Търговище
17. ВЕЛИНГРАД - 1993г.
Тодорка Каменарова - "Компас-Крос" Русе
Мартин Дановски - "НСА" София
18. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - 1994г.
Тодорка Каменарова - "Компас-Крос" Русе
Георги Карталов - "Атлас" Велинград
19. ШИРОКА ПОЛЯНА - 1995г.
Наталия Фрей - Русия
Николай Бондар - Русия
20. ЯСНА ПОЛЯНА - 1996г.
Янка Петрова - "Елит" София
Теодор Тодоров - "Диана" Ямбол
21. ЕЛЕНА - 1997г.
Елеонора Николова "Вариант 5"
Търговище
Теодор Тодоров - "Диана" Ямбол
22. ЯГОДА - Старозагорско - 1998г.
Елеонора Николова - "Вариант 5"
Търговище
Теодор Тодоров - "ЦСКА" София
23. ШКОРПИЛОВЦИ - 1999г.
Елеонора Николова - "Вариант 5"
Търговище
Теодор Тодоров - "Диана" Ямбол
24. ШУМЕН –2000
Людмила Гоцева –
„Младост”ІБлагоевград
Теодор Тодоров – “Диана”-Ямбол
25. ШКОРПИЛОВЦИ - 2001г.
Rose Marie Forslund - Sweden
Теодор Тодоров - "Диана" Ямбол
26. ПАМПОРОВО – 2002 г.
Елеонора Николова - "Вариант 5"
Търговище
Ивайло Петров - "Диана" Ямбол
27. ВАРНА – 2003 г.
Наталия Димитрова – „Академик”-Варна
Теодор Тодоров – „Диана”-Ямбол
28. СОФИЯ – 2004 г.
Илияна Шандуркова – „Подем”-Габрово
Николай Димитров – „Ал.Логистикс”София
29. ПРИМОРСКО – 2005 г.
Наталия Димитрова – „Академик”-Варна
Кирил Николов – „Ал.Логистикс”-София
30. ПРИМОРСКО – 2006 г.

Илияна Шандуркова – „Подем”-Габрово
Кирил Николов – „Ал.Логистикс”-София
31. ОБЗОР – 2007 г.
Наталия Димитрова – „Академик”-Варна
Николай Димитров – „Браун тим”В.Търново
32. СМОЛЯН – 2008 г.
Илияна Шандуркова – „Подем”-Габрово
Николай Димитров – „Браун тим”В.Търново
33. АХТОПОЛ – 2009 г.
Наталия Димитрова – „Академик” – Варна
Кирил Николов – „Вариант 5” – Търговище
34. ПРИМОРСКО – 2010
Илияна Шандуркова – „Узана”-Габрово
Николай Димитров – „Браун тим” –
В.Търново
35. ПИСМЕНОВО – 2011
Илияна Шандуркова – „Узана”-Габрово
Кирил Николов – „Бегун” – Варна
36. БОРОВЕЦ – 2012
Наталия Димитрова – „Академик” – Варна
Кирил Николов – „Бегун” – Варна
37. КАРАТЕПЕ – 2013
Наталия Димитрова – „Академик” – Варна

Кирил Николов – "Вариант 5" Търговище
38. ПРЕДЕЛА – 2014
Илияна Илиева – „Узана” – Габрово
Владимир Атанасов – „Бегун”- Варна
39. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ – 2015
Илияна Илиева – „Узана” – Габрово
Станимир Беломъжев – „Ски Хемус” –
Троян
40. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ – 2016
Антония Григорова – „Вариант“ 5
Търговище
Кирил Николов – „Вариант“ 5 - Търговище
41. САМОКОВ - 2017
Кристина Иванова – „Младост“
Благоевград
Кирил Николов – „Вариант“ 5 - Търговище
42. АХТОПОЛ – 2018
Кристина Иванова – „Младост“
Благоевград
Ивайло Каменаров – „Компас- крос“ Русе
43. СТРЕЛЧА – 2019
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

www.bgcup.org
www.facebook.com/bulgariacup/

ОЧАКВАМЕ ВИ!

