Б Ю Л Е Т И Н 2
За участие в
46-тите тридневни международни състезания
по ориентиране

Купа „България” 2022
60-та

Купа „Варненско лято“ 2022
И Купа „Бяла“

*ОРГАНИЗАТОРИ
Спортен клуб по ориентиране „Бегун” Варна и Българска Федерация по Ориентиране
с партньорството на Община Варна, Община Бяла (Област Варна)

*СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДНИ
15 юни (сряда) – Купа „Варненско лято“ Средна дистанция
16 юни (четвъртък) – Купа „Бяла“- Спринтова дистанция и Моделно бягане Купа „България”
17 юни (петък) - Купа „България” 1-ви ден, скъсена дълга дистанция
18 юни (събота) - Купа „България” 2-ри ден, скъсена дълга дистанция
19 юни (неделя) - Купа „България” 3-ти ден, преследване - скъсена дълга дистанция

*РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЯТА
OФИЦИАЛНИ ЛИЦА – инж. Пеньо Ненов - кмет на Община Бяла, Костадин НоваковПредседател БФО
ГЛАВЕН СЪДИЯ – Пламен Иванов, Председател СКО ”Бегун” Варна
ГЛ.ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Владимир Атанасов
СТ. СЪДИЯ СТАРТ – Красимир Данаилов
СТ.СЪДИЯ ФИНАЛ – Калин Карачоров
КОНТРОЛЕН СЪДИЯ БФО Купа „България” – Калин Пенчев
КОНТРОЛЕН СЪДИЯ Купа „Варненско лято“ и Купа „Бяла“ – Ивайло Иванов
SPORTIDENT – Лидия Николова
ГЛ. СЕКРЕТАР – Димитричка Карачорова

*ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРОГРАМА
Състезанията ще се проведат в периода 15-19 юни 2022 г. при следната ПРОГРАМА:
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ЦЕНТЪР - GPS – координати: цент рален площад гр. Бяла 42.876273, 27.884674
(кликни)
ИНТЕРАКТИВНА КАРТА – СХЕМИ И УПЪТВАНИЯ :

ТУК

Ден

Час

Събитие

Място

Разстояние
от
Съст.център

15.06.2022

14.3016.00

Регистрация

На финала

0 км

Шкорпиловци
Старт Купа
„Варненско
лято“ 2022

30 км

Сряда

17.00

16.06.2022

10.00 19.00

Моделно
бягане Купа
„България”
2022

с. Дюлино

14.00 16.00

Регистрация

Състез. център

Старт Купа
„Бяла“

Четвъртък
17.00

20 км

гр. Бяла
0 км

18.30

Награждаване
Купа „Бяла“

гр.Бяла-площад

0 км

19.00

Техническа
конференция

Състез. център

0 км

19.00 20.00

Регистрация

Състез. център

0 км

11.00

Начало старт
само за ЖМ10

Ж/М 10 получават възможност да стартират
половин час по-рано, за да могат родители,
които се състезават, да улеснят участието си

17.06.2022

с.Дюлино

11.30

Петък

Старт - Купа
„България”
2022 1-ви ден

20 км

20.00

Награждаване
на
победителите
ден 1

гр.Бяла-площад

09.3011.00

Старт ЖМ10

Ж/М 10 получават възможност да стартират
половин час по-рано. Стартират от отделен старт
с възможност за стартиране до 11.00ч.

0 км

с. Дюлино

18.06.2022

Събота

10.00

20.00

Старт - Купа
„България”
2022 2-ри ден

Награждаване
на
победителите
ден 2

20 км

гр.Бяла-площад

0 км

с. Дюлино

19.06.2022

09.30

Неделя

13.00

Старт - Купа
„България”
2022 3-ти ден
– преследване

Награждаване на
победителитекрайно класиране

20 км

Финална арена

20 км

*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
контактен режим – с „дупчене“! Безконтактни чипове по желание могат да се наемат от
Секретариата срещу заплащане от 3 лв. 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.
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. Стартът
Купа България 2 ден е контролен 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 10,12Б
МЖ/10 и МЖ 12Б, Ж80 2-ри ден на Купа България стартират от отделен старт, за
останалите състезания стартират от официалния старт.

*ДЕТСКА ГРАДИНА
На Финала на Купа „България“ 3-те дни за на-малките ще бъде обособен кът за игра с
безплатен достъп, където децата ще могат да играят под наблюдение, докато родителите
се състезават. Работно време на детската градина Петък 11:00ч. до 14.30ч., Събота от 09.30ч.
до 13.30ч., Неделя от 09.30ч. до 13.00ч.

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 60-ТА КУПА ВАРНЕНСКО ЛЯТО
2022
Район – Шкорпиловци - север
GPS – координат и Финал: 42.969545, 27.875167 (кликни)
Старт: 17:00ч.
Контролно време : 90 минути
Карта: Мащаб 1:10 000, Хоризонтали през 5 м., ISOM 2017г., обновена от Владимир
Атанасов м. май 2022г.
Терен: Равнинен

Растителност : Дъбова гора, предимно с добра проходимост. На отделни места с подраст.
Следствие на санитарна сеч на много места има образували се просветления, от които само
по-характерните и с по-голяма площ са отразени на картата.
Пътна мрежа: Силно развита с пътища от висока категория, някои от които не личат добре
поради избуяла трева.
Хидрография: беден на водни обекти район.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 30км
от финала до Старта: 200 м по маркировка, започваща от Финала
Старт – т.К – 30м, Последна КТ – Финал 100м

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КУПА „БЯЛА“ спринт
Район – гр.Бяла (Област Варна)
GPS – координати Финал: цент рален площад 42.876273, 27.884674 (кликни)
Старт: 17:00ч.
Контролно време : 60 минути
Карта: Мащаб 1:4000, Хоризонтали през 2.5 м, А4, ISSprOM 2019, реамбулирана от
Владимир Атанасов февруари-май 2022г.
Терен: Градска част. На отделни улици с оглед безопасността на състезателите
трафикът на автомобили ще бъде ограничен за периода на протичане на състезанието.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 0м
от Финала до Старта: 450 м/0м изкачване по маркировка, започваща от
Финала.
КАРАНТИНА: ЩЕ БЪДЕ ОБОСОБЕНА КАРАНТИННА ЗОНА на градския стадион за
всички участници. Всички състезатели следва да влязат в зоната за карантина до
16:50ч.
Паркинг –Финал 0- 200м
Старт – т.К – 40м, Последна КТ – Финал 50м

МОДЕЛНА КАРТА - КУПА БЪЛГАРИЯ
Район – Дюлино
GPS – координати паркинг: 42.869297, 27.731440 (кликни)
Карта: Мащаб 1:7500/10 000, Хоризонтали през 5 м, ISOM 2017г. реамбулирана от
Владимир Атанасов, юни 2022г.
Предвидено е моделно бягане с 6КТ, Четвъртък (16.06) в интервала 10-19ч. Моделна карта
може да получите при получаване на номерата и регистрацията или да изтеглите от сайта
на БФО и от сайта на състезанието.

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - КУПА БЪЛГАРИЯ
ФИНАЛНАТА АРЕНА И ПОСЛЕДНА КТ ЗА 3-ТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДНИ НА КУПА БЪЛГАРИЯ СА
ЕДНИ И СЪЩИ. Паркирането на автомобилите ще става свободно по улиците на селото

посочени в схемата, които са с изключително слаб трафик. Достъп до самия Финал на
автомобили няма да бъде допускан! На финала са осигурени тоалетни и вода за измиване!
В района са забелязани стършели и са предприети мерки за осигуряване на
противоалергични средства от медицинското лице.

КУПА БЪЛГАРИЯ - ДЕН 1
Район – ДЮЛИНО
GPS – координати ФИНАЛ 42.866745, 27.719193 (кликни)
Старт: 11:30ч., ЖМ 10 могат да стартират от 11:00ч.

Контролно време : 150 минути
Карта: Мащаб 1:10 000 / 1: 7500 (само за групит е Ж/М-10, ЖМ12Б, Ж80, OPEN short),
Хоризонтали през 5 м, ISOM 2017г., реамбулирана от Владимир Атанасов октомври 2021г.юни 2022г.
Терен: Средно (и на отделни места заради стръмни дерета) до силно пресечен релеф с
изобилие от канавки, малки и по-големи и дълбоки дерета.
Растителност : Преобладава дъбова гора с различна степен на проходимост. На отделни
места в гората има подраст както и висока трева, която затруднява бягането.
Пътна мрежа: Средно развита, някои пътища и пътеки трудно личат на местността. Поради
проредна сеч в района от няколко месеца има новообразувани просеки и следи от извозване
на дървен материал. Всички нови и по-характерни на местността просеки ще бъдат
отразени на картата до момента на печат на картите. По някои от просеките има струпан
дървен материал, който НЕ Е отразен на картата.
Хидрография: В района тече река, която само някои от маршрутите пресичат по изграден
брод – мост. Преминаването по моста да става внимателно и с бавна скорост. В основните
дерета също текат потоци, които на някои места са по-широки и се пресичат по-трудно.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 20км
От паркинга до финала – 200-500м
от Финала до Старта: 1100 м/0м изкачване (15 мин.) по маркировка,
започваща от Финала
Старт – т.К – 30м, Последна КТ – Финал 100м.
Един подкрепителен пункт ще има за групите Ж20, Ж21Е, М18, М20, М21А, М21Е,
М35, М40, М45 между 20 и 45 % от дължината на съответните маршрути.

КУПА БЪЛГАРИЯ - ДЕН 2
Район – ДЮЛИНО
GPS – координати ФИНАЛ - 42.866745, 27.719193 (кликни)
Старт: 10:00ч., ЖМ 10 могат да стартират от 09:30 ч. от Старт 2
Контролно време : 150 минути
Карта: Мащаб 1:10 000 / 1: 7500 (само за групите Ж/М 10, Ж/М12Б, Ж80), Хоризонтали през
5 м, ISOM 2017г., реамбулирана от Владимир Атанасов октомври 2021г.- юни 2022г.
Терен: Средно (и на отделни места заради стръмни дерета) до силно пресечен релеф с
изобилие от канавки, малки и по-големи и дълбоки дерета.
Растителност : Преобладава дъбова гора с ограничена степен на проходимост и видимост.
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.
Всички маршрути с изключение на ЖМ10 и ЖМ12Б пресичат асфалтов път със слаб трафик,
но въпреки това пресичането му да става с ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ! Ще има полицейско
присъствие.
Поради проредна сеч в района от няколко месеца има новообразувани просеки и следи от
извозване на дървен материал. Всички нови и по-характерни на местността просеки ще
бъдат отразени на картата до момента на печат на картите. По някои от просеките има
струпан дървен материал, който НЕ Е отразен на картата.
Хидрография: В района тече река, която всички маршрути (с изкл. на ЖМ 10 и ЖМ12Б)
пресичат по изграден брод – мост. Преминаването по моста да става внимателно и с бавна
скорост.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 20км
От паркинга до финала – 200-500м
от Финала до Старта: 1400 м/25м изкачване (20-25 мин.) по маркировка,
започваща от Финала
Старт – т.К – 50м, Последна КТ – Финал 100м.
.
ЖМ 10 , ЖМ12Б стартират от старт 2, който се намира 200м от Финала.

КУПА БЪЛГАРИЯ ДЕН 3
Район – ДЮЛИНО
GPS – координати ФИНАЛ - 42.866745, 27.719193 (кликни)
Старт: 09:30ч.
Контролно време : 150 минути
Карта: Мащаб 1: 7500 за всички групи, Хоризонтали през 5 м, ISOM 2017г., реамбулирана
от Владимир Атанасов октомври 2021г.- юни 2022г.
Терен: Средно (и на отделни места заради стръмни дерета) до силно пресечен релеф с
изобилие от канавки, малки и по-големи и дълбоки дерета, на отделни места наличие на
скали и камъни.
Растителност : Преобладава дъбова гора с отлична проходимост и видимост, множество
открити площи и просветления. На няколко места в гората има свинарници (отразени на
картата) със затворени в тях животни. На отделни места в гората има висока трева, която
затруднява бягането
Пътна мрежа: Силно развита, някои пътища и пътеки трудно личат на местността.
Хидрография: В някои от деретата тече вода.
Разстояния: От състезателния център до Финала – 20км
От паркинга до финала – 200-500м
от Финала до Старта: 1400 м/60 м изкачване (20 мин.) по маркировка,
започваща от Финала
Старт – т.К – 30м, Последна КТ – Финал 100м.
.
Всички състезатели (с изкл. на ЖМ10, ЖМ12Б, Ж80,
преминават през последна КТ (която играе ролята на
видима КТ) 2 пъти. От видима КТ до Финала 5-15
минути. Да се внимава за поредността на преминаване
по контролните точки.

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

ОЧАКВАМЕ ВИ!

