
 
 

БЮЛЕТИН  
СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ 

 

ПРОГРАМА:  
 

26.05.2021 (сряда) 

14:30ч. – техническа конференция – с. Борилово,  

GPS координати 42°28'49.2"N 25°33'29.8"E 

15:00ч. – старт на средна дистанция 

 

27.05.2021 (четвъртък) 

10:30ч. – старт на спринтова дистанция - Ст. Загора, парк 

„Бранителите“ (Самарско знаме), GPS координати 42°25'59.7"N 

25°39'04.5"E 

  

11:30ч. – награждаване в района на финала 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - Състезанието ще се обслужва от електронна 

система „Спорт Идент” Чиповете се осигуряват от организаторите и не се 

заплащат. ИЗЧИСТВАНЕТО става ПРЕДИ стартиране. Стартира се със стартова 

станция. 

ОПИСАНИЯ И СИГНАТУРИ - Описание на контролните точки ще се вземат 

преди старт. Всеки състезател може да се снабди с описание, когато влезе в 

стартовия коридор. Ще има описания и на картите. Картите са опаковани в 

найлонови пликове. КОНТРОЛНИТЕ ЗНАЦИ са тип триъгълна призма на стойка, 

оборудвана със станция и един перфоратор, като сигнатурата е на самата станция.  
 

 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСКИКА СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ 

Карта “Римски мост”, мащаб 1:7500, хоризонталите са през 5м. Изчертана през 

месец февруари– март 2021г. според ISOM. Изчертал: Михаил Черногоров. Размер 

на картния лист А4. 

Релеф: От средно до силно пресечен релеф. Множество синори, ерозирали форми 

по поляните. 

Растителност: Горска част и 50% открити площи. Разнообразна широколистна 

растителна покривка варираща във всички видове проходимост. На места има 



 
подраст предимно от ниски бодливи храсти изобразен на картата с тъмно зелен 

цвят. Поляните са обрасли с бодливи храсти. Желателно е да се бяга с гети. В 

района има множество малки сечища, с възможност за преминаване, по краищата 

има натрупани клони, затрудняващи преминаването. Изобразени са с жълт цвят с 

растер. 

Пътна мрежа: Слабо развита, с множество временни дървосекачески пътища, 

изобразени на картата. Пътеките са животински и трудно се забелязват, на места 

ще бъдат маркирани. 

Хидрография: През района минава река „Бедечка“ и няколко нейни притока, през 

които е възможно преминаването. 

Разстояния: От финала до старта – 100 м. 

От паркинга до финала – 150 м. 

Стартов интервал: 2 минути 
 

ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ:  

група Дължина Брой К.Т. Сборно изкачване 

Мъже 3,6 16 135 

Жени 3,3 13 120 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСКИКА СПРИНТОВА ДИСТАНЦИЯ 

Карта “Бранителите”, мащаб 1:5000, хоризонталите са през 5м. Обновена януари 

– март 2021. Обновил: Милен Миланов. Размер на картния лист А4.  

Релеф: Равнинен. 

Растителност: Разнообразна широколистна и иглолистна растителна покривка 

варираща във всички видове проходимост. Желателно е да се бяга с гети.  

Пътна мрежа: Добре развита, с пътища от всички категории.  

Хидрография: Беден на водни обекти район. 

Разстояния: От финала до старт – 50м. 

От паркинга до финала – 300м. 

Стартов интервал: 1 минути. 
 

ДАННИ ЗА МАРШРУТИТЕ:  

група Дължина Брой К.Т. Сборно изкачване 

Мъже 2,8 14 30 

Жени 1,9 11 25 

 

УСПЕШНИ СТАРТОВЕ! 


