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БЮЛЕТИН  

НУШ СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ 2022 

София 
 

9-10 МАЙ 2022 г. 
 

 ВРЕМЕ и МЯСТО 
 

НУШ – ПРОЛЕТ  ще се проведе на 9 и 10 МАЙ 2022 г. в района на гр. София.  

 

 ПРОГРАМА 
 

 9май, понеделник 

до 14:30 – регистрация в района на финала, Симеоново 

15:00 – средна дистанция  

 10 май, вторник 

10:30 – спринт – НСА „В.Левски“, централен стадион 

11:30 – награждаване  

 

 ОРГАНИЗАТОРИ 

 

 АУС „Академик“ 

 КОС – “НСА - Сивен” 
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  РЪКОВОДСТВО 

 

Главен съдия  Тодор Педев 

Технически ръководител                           Антон Гочков 

Контролен съдия                                                         Петър Доганов 

Старт                                                                        Боян Софин 

Финал                                                                           Александър Шопов 

Секретар       Албена Вълчева 

 

 ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

Състезанието е индивидуално, дневно, за възрастови групи: 

Мъже и Жени.  

 
 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

СРЕДНА  
Район: Симеоново  

Финална арена: Хотел „Монтана“, по пътя за х. „Св. Георги“  

 

 
Старт: 15:00  

Стартов интервал: 2 мин. 
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Контролно време: 90 мин. 

 

 

 Разстояние от паркинга до финала: 200 м. 

 Разстояние от финала до старта: 100 м. 

 При паркиране на асфалтовия път, същото да става от едната страна. 

 

СПРИНТ 
Район: НСА „В.Левски“   

Финална арена: Цетрален стадион 

Старт: 10:30 

Стартов интервал: 1 мин. 

Контролно време: 50 мин. 

 Дължината на маршрутите е дадена по правата и по вариант. 

 Разстояние от финала до старта: 80 м. 

 

 Дължина Изкачване КТ  Дължина Изкачване КТ 

Мъже 4,1 км 180 м 20 Жени 3,2 км 145 м 19 

Карта – ISOM 2017 – мащаб 1 : 7500, сечение 5 м. 

Реамбулирана  от Валентин Гърков и Петър Доганов 

Терен От средно до силно пресечен планински район.  Ярко 

изразени и разнообразни теренни форми с отделни камъни 

и скални полета. 

Растителност Предимно иглолистна. Има и места с широколистна гора и 

подраст. 

Хидрография По средата на картата преминава река. 

Пътна мрежа Добре развита пътна мрежа. Някои от пътеките не личат 

добре на местността. 

Карти и описания Запечатани са в найлонови пликове и се вземат след старта, 

преди точка “К“. Поставени са вдясно за мъже и вляво за 

жени.  Размер на картния лист А4.Описанията са отпечатани  

на картата, а отделно ще има и в стартовите клетки. 

 Дължина Изкачване КТ  Дължина Изкачване КТ 

Мъже 2,3/3,2 км 10 м 14 Жени 2,0/2,9 км 10 м 12 

Карта – ISSOM,  мащаб 1 : 4000, сечение 2 м. 

Терен Равнинен  

Растителност Район беден на растителност, множество открити площи. 

Пътна мрежа Развита пътна мрежа с наличие на асфалтови алеи. 

Хидрография Бедна на водни обекти. 

Карти и описания Запечатани са в найлонови пликове и се вземат след старта, 

преди точка “К“. Поставени са вдясно за мъже и вляво за 

жени.  Размер на картния лист А4.Описанията са отпечатани  

на картата, а отделно ще има и в стартовите клетки. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 

- SI-станциите са настроени в контактен режим на работа. 
- Резултатите от шампионата, заедно с ДП спринт в гр. Сопот ще 

бъдат точкувани за определяне на студентски отбор за участие в 
Световното студентско първенство в Швейцария 2022 г.  

 

УСПЕШНИ СТАРТОВЕ ! 

 

 


