ДСО на КНСБ при “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК “ЕАД
БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ
“СПОРТ И ЗДРАВЕ”

БЮЛЕТИН № 1
Купа на “КНСБ “
и Национално работнически първенство по
ориентиране
РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Главен ръководител : Наско Драгов
Главен съдия: Коста Михов
Технически-маршрути: Коста Михов
Контролен съдия : Георги Желязков
Оператор SI : Лидия Николова
Лекар: д-р Атанас Атанасов
Време, място и програма:
Състезанията ще се проведат на 03.11 и 04.11.2018 год.със състезателен
център База за отдих “Мини Марица Изток” - Главан, обл. Стара Загора
при следната програма:
- 03.11.2018 г. - пристигане на отборите, настаняване
- Средна дистанция - район с. Главан
- старт от 14.00 часа пред кметството.
- награждаване – 16.30 часа
- 04.11.2018 год. – Средна дистанция - База за отдих “Мини Марица
Изток” – отстояща на 1,5 км. от с.Главан, обл. Стара Загора по пътя
за Свиленград, старт от 10.30 часа . Ще има маркировка.
- награждаване и закриване на състезанията 13.30 часа в района на
финала. Заявки за националното първенство за работници и
служители се приемат в секретариата до 19.30 часа на 03.11.2018 г. В
района на базата няма заведения за обществено хранене. На
финалите ще има чай и вода.

Техническа характеристика на района І-ви ден:
Район: с. Главан, обл. Стара Загора
Карта: - „Главан” ,М-1:5000, сечение 5м.
Изработена м. Х, 2018 г.
Релеф: Равнинен до средно пресечен.
Населено място. Асфалтирани и не асфалтирани улици със слабо движение
на превозни средства.
Оборудване на контролни знаци: Част от контролните знаци не са на
стойки, оборудвани със SI-станции и перфоратори. Контролните знаци са
триъгълни призми без сигнатури върху тях. Сигнатурите са на SIстанцията.
Маркировка: От финала до старта ще има маркировка – разстояние 100
метра.
Картите ще бъдат на старта, поставени в найлонови пликове. Описанията
са отпечатани на картите. Допълнителни описания на старта. Старт - т .“К”
– 20 м. Ще има часовник, показващ времето на стартиране. 3 минути преди
старта състезателите се явяват за проверка. Стартова станция. Деца 10 год.
стартират от 15.00 часа в района на финала. Стартов списък ще бъде
публикуван.
ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИ
І-ви ден
А - М-12, М-14, Ж-12, Ж-14, Ж-55, Ж-60 – 2310 м – 12 кт
B - М-16, М-18, М-60, М-70, Ж-16, Ж-18 – 3720 м – 17 кт
С - М-40, М-45, М-50, М-55, Ж-35, Ж-40, Ж-45, Ж-50 – 4120 – 17 кт
D - М-21, М-35, Ж-21 – 4265 – 19 кт

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ІІ-ри ден
Район: База за отдих “Мини Марица Изток” - Главан, обл. Стара
Карта: „Балзена” – М-1:7 500, сечение през 5м., обновена октомври 2018 г.
Релеф: Средно пресечен. Изразени теренни форми.
Растителна покривка: Широколистна и иглолистна гора от лесна до трудна
проходимост и открити площи. Характерните дървета са отбелязани със
зелено кръгче.
Пътна мрежа: Добре развита. По някои от тях се минава по-рядко и в
момента са обрасли с трева - по-трудно забележими и проходими.
Хидрография: Беден на водоизточници.

Оборудване на контролни знаци: Част от контролните знаци не са на
стойки, оборудвани със SI-станции и перфоратори. Контролните знаци са
триъгълни призми без сигнатури върху тях. Номерацията на сигнатурата е
на SI-станцията. Описанията са отпечатани на картата. Допълнително ще
има на старта. Състезателите се явяват за проверка три минути преди
старт. Старт – финал 150 м. – маркирано. Деца до 10 год. стартират след
11.30 часа в района на финала.
ДЪЛЖИНИ НА МАРШРУТИ
ІІ-ри ден
1-ви маршрут - М-12, М-14, М-70, Ж-12, Ж-14– 2400 м – 14 кт
2-ри маршрут - Ж-16, Ж-18,Ж-45, Ж-50, Ж-55, Ж-60 – 3950 м – 19 кт
3-ти маршрут - М-16, М-18, М-45, М-50, М-55, М-60, М-65– 4120 – 22 кт
4-ти маршрут - Ж-21, Ж-35, Ж-40 – 4400 – 21 кт
5-ти маршрут – М-21, М-35, М-40 – 4500 – 22 кт

Отборното класиране по точкова система.

Пожелаваме Ви успех

