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БЮЛЕТИН 1 
 

Купа „Пловдив“  
 

 

 

 

Пловдив – Гребен канал 

4-ти декември 2022 г. 
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 ВРЕМЕ, МЯСТО и ПРОГРАМА: 

Купа „Пловдив“ ще се проведе на 4-ти декември 2022 г. в района на Гребна база - Пловдив 

– GPS: 42.147225, 24.715466 при следната предварителна програма: 

 

4 декември 2022 /неделя/  

• 11:00 – старт на първите номера   

• 13:30 – награждаване 

 

 ОРГАНИЗАТОР 

Спортен клуб по ориентиране „Пловдив”; 

Община „Пловдив“; 

Българска федерация по ориентиране; 

 

 ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Състезанието за Купа „Пловдив“ е клас „Б“, за групите:  

МЪЖЕ: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75 

ЖЕНИ: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65   

Отворен лесен, Отворен труден  

 

 ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Няма ограничения за участие в състезанието за Купа „Пловдив“. При проверка на 

документите ще се изисква предсъстезателен медицински преглед. Състезателите, които 

не представят горепосочения документ, участват в състезанието на собствена отговорност. 

 

 ЗАЯВКИ И СТАРТОВИ ТАКСИ 

Заявки се правят чрез регистрацията в сайта на БФО – www.orienteering.bg 

Краен срок за заявки – 30ти ноември (сряда) – 23:59:59 ч. 

Заявяването на състезатели след срока става на място при възможност на организаторите. 

Няма да се събира стартова такса в състезанието за Купа „Пловдив“. 

 

 КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Състезателите, класирали се на първите три места, ще бъдат наградени. 

 

 ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА 

Състезанието ще се проведе с електронната система за измерване и обработка на 

резултатите – СПОРТидент. 

Станциите ще бъдат настроени в контактен режим на работа. 

Наем на чип – 2 лв. на старт, а при загубен чип се заплаща неговата стойност.  

 

 КАРТИ и ОПИСАНИЯ 

Картите са пакетирани в найлонови пликове. Картите се вземат след старта, преди точка 

“К“ и са поставени  вдясно за мъже и вляво за жени. 

Описанията са отпечатани на лицевата част на картата, а отделно ще бъдат налични и в 

стартовите клетки, от където състезателите могат да си вземат. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/RELshVChDLXwM4uv5
http://www.orienteering.bg/
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 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАРТА 

Състезателите се явяват три минути преди стартиране за проверка. Първа клетка – чистене 

и проверка на чип, втора клетка – описание, трета клетка – старт. Стартирането става след 

звуков сигнал и със стартова станция. До точка „К” се бяга по маркировка. Часовникът на 

старта показва времето на стартиране.  

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАЛА 

Финишира се по маркиран коридор от последна точка до финала. Времето на 

състезателя спира след преминаване през финалната станция, която е поставена на 

финалната линия.     

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 Финал: 42.147225, 24.715466 

 Стартов интервал: 2 мин. 

 Карта: Мащаб – 1:4000, хоризонтали през 2 м, спецификация – ISSprOM 2019-2, размер 

на картния лист – А3/А4, реамбулирана от Валентин Владимиров и Петър Доганов. 

 Терен:  Равнинен терен състоящ се от спортен комплекс и горска част. Растителността 

в гористата част е преобладаващо средно зелена. Има открити и полуоткрити площи.  

Пътната мрежа е много добре развита, като има различни категории пътища, алеи и 

пътеки. Значителна част от района и картата заемат Гребният канал и р. Марица, като 

двата водни обекта са непроходими и абсолютно забранени за преминаване. 

Пресичането на Гребния канал да става само по моста. В района минава и една 

проходима река, която в зависимост от периода е възможно да е по-дълбока. 

 Разстояние от финала до старта - 50 м. 

 Със знак 710.1 Crossing point са дадени спираловидни мостове на няколко нива.  

 

 

 

 

 

 

 Дължини на маршрутите: 
 

 

 

 
 

 КМ KT КАРТА  КМ КТ КАРТА 

М21 5,0 29 А3 Ж21 4,6 29 А3 
        

М12 2,1 11 А4 Ж12 2,1 11 А4 

М14 3,2 17 А3 Ж14 3,2 17 А3 

М16 3,7 21 А3 Ж16 3,4 21 А3 

М18 4,6 29 А3 Ж18 4,3 20 А3 

М35 4,6 29 А3 Ж35 4,3 20 А3 

М45 4,3 20 А3 Ж45 3,7 21 А3 

М55 3,7 21 А3 Ж55 3,4 21 А3 

М65 3,4 21 А3 Ж65 2,6 15 А4 

M75 2,6 15 А4     
   

 
   

 

OPEN-лесен 2.1 11 А4 OPEN-труден 3,7 21 А3 

https://goo.gl/maps/RELshVChDLXwM4uv5

