
 
БЮЛЕТИН No:1 

Тридневно състезание по ориентиране за   

Kупа “СЛИВЕН” и Купа „ДИЛЯН ИБРИШИМОВ“ 

19.08. – 21.08.2016 г., м. Карандила, Природен парк «Сини Камъни»  

 
със съдействието на : 

 Българска Федерация по Ориентиране; 

 Община Сливен; 

 Туристическо дружество „Сините камъни”  Сливен; 

 СКО „Сини камъни“ - Сливен. 
 

 

РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

 

 Секретариат:  Красимира Дянкова, 

 Технически ръководители : Веселин Илиев, Илиан Дянков 

 Контролен съдия:  Илиан Дянков 

 Стартове деца 10г: Веселин Василев 

 Старши старт: Банчо Събев 

 Старши финал: Нено Дянков 

 Най-старши забавни бягания: Димо Чолаков 

 Оператор SportIdent: Лидия Николова 

 Медицинско лице: Радостина Трашлиева-мед.фелдшер 
 

ПРОГРАМА 

 • Петък, 19.Август 2016г. ПАНОРАМЕН СПРИНТ       
  14.00 до 16.45 часа ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ в района на финала /виж схемата/  

             17:00 часа СТАРТ на спринтова дистанция 

  19.30 часа СЪБИРАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ЗНАЦИ  

  21.00 часа  НАГРАЖДАВАНЕ на победителите от първи състезателен ден в района на 

палатковия лагер. 

 • Събота, 20 Август 2016г.  СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ – купа „Дилян Ибришимов“ 

  8.30 - 9.30 часа - ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ -района на финала 

  10:00 часа - СТАРТ на средна дистанция м.Карандила 

  15.00 - 18.30 - Възможност за тренировъчни бягания за всички възрасти  

             17.00 часа - Старт на Fun run. Отборна забавна игра.  

  19:00 часа - СТАРТ на  купа „Бира&Сок“. 

  20:00 часа - Награждаване в района на лагера. 

  20:30 часа - „ВЕСЕЛБА НАД СЛИВЕН” с DJ ДОНЧО  

 • Неделя, 21 Август 2016 г. СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ Купа „Сливен “ 

  10.00 часа СТАРТ на средна дистанция 

   13.30 часа  НАГРАЖДАВАНЕ на победителите за купа „Сливен “  и закриване на 

състезанието.  

                        Забележка: По време на стартовете в събота и неделя ще бъдат организирани игри с 

елементи на ориентиране за най-малките участници 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 Пристигане: Тези които пътуват от север могат да използват пътя Ичера-Карандила-Сливен. 

Пътят е затворен  поради срутване от южната страна (Сливен-Карандила). За всички пътуващи от 

Сливен изходната точка е старата текстилна фабрика ( женски затвор). 

 
  Организация старт: За двата основни старта (средна дистанция) организацията е 

еднаква. Състезателите трябва да се явят на старта за проверка 3 минути преди времето им за 

стартиране.  След като влезе в стартовия коридор  всеки състезател ИЗЧИСТВА своят SI чип в 

поставените за целта SI станции (CLEAR). След това всеки състезател ПРОВЕРЯВА  своят чип 

(CHECK). В стартовите клетки са описанията на КТ. На старта има SI станция-START, която е 

задължителна! Картите се вземат след стартовата линия на последната клетка. От старта до точка „К“ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се бяга по маркирана отсечка.  

  

 Организация финал: Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна контролна 

точка. На финалната линия ще има поставени финални станции, в които всеки състезател при 

финиширане да поставя своята SI карта за да маркира финалното си време.  Картите няма  се събират на 

финала. Състезател който не е финиширал трябва задължително да мине през финала и да обработи 

своят чип. Финалът за двете средни дистанции се намира  в района на  лагера.  

 

 Контролни знаци: Тип фенер (30 x 30 см) на стойки оборудвани със SI станция, като сигнатурата 

е на самата SI станция. 

 

 Класиране и награди: Всеки старт е с отделно класиране и награждаване.  

За купа „Сливен” и купа „Дилян Ибришимов“ се изчислява отборно класиране по точки, както следва: 

пример 
    М12   бр, състезатели -15 . 1-во място-15 точки. 2-ро място -14 ………15-то място -1 

    Ж35   бр, състезатели - 6 .  1-во място - 6 точки. 2-ро място -  5 ………..6-то място -1 

  



M/Ж10: М10 и Ж10 бягат по маркировка. Ще получат и карта с картинки. Същите картинки ще 

има на всяка от контролните им точки. Всички ще бъдат наградени. Родителите могат да придружават 

децата си.. Ще бъдат организирани игри с елементи на ориентиране в района на финалите на средните 

дистанции. 
 

 Sport-Ident: За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на ден на заявен състезател. За загубен чип 

ще се заплаща според тарифите на БФО. 

  

 Чистота: В района ще има поставени пликове за отпадъци. Ако не разполагате със собствени 

молим да използвате тези на организаторите. 

  

 Други: Шофирайте внимателно в района на Националния парк - през почивните дни по 

основните пътища има много туристи! В района на лагера  се позволяват огнища само на обозначените 

места! Местността е Национален парк и това е изискване на управата му. Молим ВИ, не използвайте 

преносими барбекюта където решите! Абсолютно се забранява къпането в язовира, намиращ се край 

стадиона!!! 

 

            Резултати: Ще намерите резултатите в интернет на адреса на БФО: www.bgof.org 

 

 

 

Петък, 19.Август 2016 г. 

 

1 ден Панорамен спринт 

 

  

Пристигане и паркиране:  Стартът на спринта е в самия лагер.  

Разстоянието от финала до бивака е около 50 м. Умоляваме 

участниците да не паркират автомобили в близост до старта на 

спринта. 

Организация на СТАРТА: Регистрация и на място (Sport-

Ident). Състезателите стартират свободно (без стартови минути) със SI 

станция-START. Картите са поставени в кутии с надпис. 

 Карта :  «ТЮЛБЕТО 1050 м.» мащаб 1:5000. Реамбулирана от 

 Веселин Илиев (2016 г.) Хоризонтали през 2,5 метра. Изчертана по   

изискаванията на IOF. Размер на картния лист А4/297х210мм./  Картите са запечатани в найлонови 

пликове. Описанието на контролните точки е отпечатано на лицевата страна на картния лист. Ще има 

отделно и на старта. Разстояние от финал до старт 100 м. , Старт точка „К“ – 50 м.  

 Релеф :  Средно до силно пресечен с ясно изразени земни форми. В района на спринта има много 

скали, камъни и скални стени които са  вярно отразени на картата. Състезателите да внимават при 

преминаването през тях с цел да се избегнат контузии.  

 Растителност : Растителността в района на  спринта е основно букова гора, като на места е 

смесена с бор и дъб. Между гората и поляните е обрасло и растителните граници не личат добре. По 

поляните е възможно да има коприва, къпини и папрат, което затруднява бягането.   

 Пътна мрежа: Добре развита. Различни категории и настилки – пътеки, асфалт и черни пътища. 

Спринтът се провежда  край района на лифта и кулата в местността Карандила.  Има пътеки, които не си 

личат добре поради тяхното неизползване. Изключително много да се внимава при преминаването през 

асфалтовите пътища. Организаторите не носят отговорност за нежелани последствия.    

           М/Ж 10 : Маркировката е с бели ленти и започва от точка „К“ 

 

ВНИМАНИЕ !!! :  През асфалтовия път да се преминава с повишено внимание.  
 

 

 

http://www.bgof.org/
http://www.bgof.org/
http://www.bgof.org/
http://www.bgof.org/
http://www.bgof.org/


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ – 1 ден СПРИНТ на 3 O-days  2016 

Лагер-Финал 0м, Финал-Старт 100м.,  

Възр. 
група 

Дължина 
/км./ 

Сборно 
Изкачване 

/м./ 

Брой 
КТ 

Възр. 
група 

Дължина 
/км./ 

Сборно 
Изкачване 

/м./ 

Брой 
КТ 

D10 0,4 20 4 M10 0,4 20 4 
D12 1,1 35 8 M12 1,1 35 8 

D14 1,4 45 10 M14 1,4 45 10 
D16 1,7 65 12 M16 1,7 65 12 

D18 1,9 80 14 M18 2,2 90 17 
D21A 1,7 65 12 M21A 2,2 90 17 

D21E 2,2 90 17 M21E 2,2 90 17 

D35 1,9 80 14 M35 2,2 90 17 
D40 1,7 65 12 M40 1,9 80 14 

D45 1,4 45 10 M45 1,9 80 14 
D50 1,1 35 8 M50 1,7 65 12 

OpenS 1,1 35 8 M55 1,4 45 10 

OpenL 1,9 80 14 M60 1,1 35 8 
 

 

 20 Август 2016 год.  

2 ден – СРЕДНA ДИСТАНЦИЯ 

 

 Карта: „КАРАНДИЛА“ „Равна река“ - обновена от Диан Бонев (2014) и Веселин Илиев (2016),  

Мащаб 1:10000, Хоризонтали през 5 м. Размер на картния  лист - А4 /297х210/.  Картите са запечатани в 

найлонови пликове. Описанието на контролните точки е 

отпечатано на лицевата страна на картния лист. Ще има отделно и 

на старта. Разстоянието от финала до старта 1000 м. От старта до 

точка «К» 50 м.  

 Релеф:  Силно до средно пресечен като на места има 

скали, скални откоси и сипеи.   

 Растителност : 80% проходима букова и иглолистна гора, 

20% открити площи. Много отбелязани на картата характерни 

дървета и дънери със зелено кръгче и зелен хикс. Някои от мравуняците са стари и не личат добре на 

местността. Границите между поляните и гората в повечето случай са обрасли. По някой от откритите 

места има папрат.  

 Пътна мрежа: Средно развита. За М/Ж 10, 12 г. ПЪТИЩАТА СА ПРОЧИСТЕНИ ! Поради 

настоящата сеч в района има много нови пътища с коловози и пътища създадени от изнасянето на 

дървения материал. Тези пътища са почти във всяко дере и организаторите са се постарали да ги отразят 

на картата. Възможно е обаче да има нови не отразени пътища. Те не биха влияли на ориентирането в 

полосата на маршрутите.   

 Хидрография:  Района е богат на водоизточници. Има река която е маловодна и може да се 

преминава навсякъде. На места бреговете са обрасли с папрат.  Има множество извори и чешми. 

           Обща информация : С цел по-лесно ориентиране организаторите на възрастови групи М/Ж 

12 и 14 са изчертали на картата с червен/лилав пунктир маркировката на М/Ж 10. Състезателите 

от тези възрастови групи може да използват белите лентички като линеен ориентир.  

Всички възрастови групи за старта се движат по асфалтов път. Да внимава за нежелани 

последствия.  Организаторите не носят отговорност.  

 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ – 2 ден СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ на 3 O-days  2016г. 

Финал- Старт 1000м 

Възр. 
група 

Дължина 
/км./ 

Сборно 
Изкачване 

/м./ 

Брой 
КТ 

Възр. 
група 

Дължин
а /км./ 

Сборно 
Изкачване 

/м./ 

Брой 
КТ 

D10 1,1 25 5 M10 1,1 25 5 
D12 1,9 70 8 M12 1,9 70 8 

D14 2,3 95 9 M14 2,7 120 10 
D16 3,0 125 10 M16 3,4 145 11 

D18 3,4 120 11 M18 4,2 170 13 
D21A 3,4 145 11 M21A 4,0 165 13 

D21E 4,0 165 13 M21E 4,9 210 16 

D35 3,4 120 11 M35 4,2 170 13 
D40 3,4 120 11 M40 4,0 165 13 

D45 3,4 145 11 M45 4,0 165 13 
D50 2,3 95 9 M50 3,0 125 10 

OpenS 2,7 120 10 M55 3,0 125 10 

OpenL 3,4 120 11 M60 3,0 125 10 
 

21 Август 2016 год.  

3 ден – СРЕДНA ДИСТАНЦИЯ 

 

 Карта: „КАРАНДИЛА“ - обновена от Диан Бонев (2014) и 

Веселин Илиев (2016),  Мащаб 1:10000, Хоризонтали през 5 м. Размер 

на картния  лист - А4 /297х210/.  Картите са запечатани в найлонови 

пликове. Описанието на контролните точки е отпечатано на лицевата 

страна на картния лист. Ще има отделно и на старта. Разстоянието от 

финала до старта 300 м. От старта до точка «К» 50 м.  

 Релеф:  Силно до средно пресечен като на места има скали, 

скални откоси и сипеи.   

 Растителност : 50% проходима букова и иглолистна гора, 50% 

открити площи. Много отбелязани на картата характерни дървета и 

дънери със зелено кръгче и зелен хикс. Границите между поляните и гората в повечето случай са 

обрасли. По някой от откритите места има папрат.  

 Пътна мрежа: Средно развита. На места ПЪТИЩАТА СА ПРОЧИСТЕНИ ! 

 Хидрография:  Района е богат на водоизточници. Има река която е маловодна и може да се 

преминава навсякъде. Има множество извори и чешми. 

           Обща информация : Всички възрастови групи е възможно да преминат край развалини, 

които организаторите са заградили с червена лента и са отбелязали на картата с червен хикс. 

Забранено е преминаване даже доближаването на тези опасни сгради. Тъй като 1/3 от състезанието 

третия ден премива в урбанизираната зона на местността „Карандила“ умоляваме участниците да 

преминават край сградите с повишено внимание.      

  Всички възрастови групи преминават през асфалтов път на определено за това място по 

време на маршрутите и за старта. Да внимава за нежелани последствия.  Организаторите не носят 

отговорност.   

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ – 3 ден СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ на 3 O-days  2016г. 

Филал – Старт 300м. 

Възр. 
група 

Дължина 
/км./ 

Сборно 
Изкачване 

/м./ 

Брой 
КТ 

Възр. 
група 

Дължина 
/км./ 

Сборно 
Изкачване 

/м./ 

Брой 
КТ 

D10 1,0 15 5 M10 1,0 15 5 

D12 2,0 95 10 M12 2,0 95 10 

D14 2,2 85 11 M14 2,4 100 11 
D16 2,9 100 12 M16 3,3 125 13 

D18 3,1 145 12 M18 4,3 170 15 
D21A 3,3 125 13 M21A 4,0 165 14 

D21E 4,0 165 14 M21E 4,9 210 19 
D35 3,1 145 12 M35 4,3 170 15 

D40 3,1 145 12 M40 4,0 165 14 

D45 3,3 125 13 M45 4,0 165 14 
D50 2,2 85 11 M50 2,9 100 12 

OpenS 2,4 100 11 M55 2,9 100 12 
OpenL 3,1 145 12 M60 2,9 100 12 

 
  

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДВАТА ЗАБАВНИ СТАРТА: 
 Всички КТ ще бъдат на малки стойки със знаци 15х15см. 

 Fun Run: Отборна игра.  Всички ще получат карти, но само капитанът ще носи чип. Масов старт 

- скорелауф в района на лагера. KT, включващи няколко подобни обекта в кръгчето. КТ  е поставена  на 

един от тях. Ще има и няколко „бягащи“ точки, отразени „вярно“ на картата :) Награждават се първите 

три отбора.  

 OrienBeering (Бира и сок):  Маршрутът е пеперуда, като се преминава през обща КТ. 

Контролните точки по всяко от крилата на пеперудата могат да се вземат в произволен ред. Всяко крило 

ще е с различен цвят „кръгчета“, като ще бъде отразен само реда на преминаване през крилата на 

пеперудата. Пример: 1-во крило – оранжево, 2-ро крило – синьо, 3-то крило – пурпорно. Всички под 18г., 

преминавайки през общата КТ пият сок, останалите бира. Всеки състезател ИМА ПРАВО ДА НЕ 

КОНСУМИРА ПИТИЕТО СИ ПРИ ПЕМИНАВАНЕ, но ще трябва да го носи по останалата част от 

маршрута. Съдия ще отбелязва на картата  всяко носено питие! Забраняват се чанти , сакове и всякакъв 

вид ремаркета :)  . Стартирайте с повече джобове! Всички носени питиета трябва да бъдат употребени в 

зоната за пиене преди финала!  

УСПЕХ И САМО ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ!! 

  

 



 

СХЕМА : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА СЛИВЕН        СКО СИНИ КАМЪНИ СЛИВЕН 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

        

 

 

 

 

 
                                                 

         

        

     

 

 

                                                                                     

 
                             
 


