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ПОКАНА
ОТВОРЕНА ТРЕНИРОВКА ПО ОРИЕНТИРАНЕ – СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ

Организатор СКО “Трите хълма” Велико Търново
Съдийски

състав
Технически ръководител - Георги Карталов
Финал – Кремена Савакова
Старт -  Янко Янков

Програма 31 октомври
(събота)

10:30 - старт със стартова станция, 
без стартов списък

Възрастови
групи

Ще бъдат 
изготвени 3   
маршрута:

ОТВОРЕН КЪС - лесен за ориентиране     
ОТВОРЕН СРЕДЕН - труден за ориентиране
ОТВОРЕН ДЪЛЪГ-  труден за ориентиране

Заявки Краен срок 
28.10. 2020

Онлайн Българска федерация ориентиране 
(www.bgof.org) 

Стартови такси Отворен къс
Отворен среден
Отворен дълъг

2 лева на заявен състезател
3 лева на заявен състезател
5 лева на заявен състезател

Технически характеристика и данни за маршрутите

Техническа
характеристика

Средна дистанция – 31 ноември 2020 (събота)

Карта

Релеф

Пътна мрежа          
Растителност

Хидрография
Стартов интервал

Преображенски манастир-север Мащаб 1:7500 х-5 м.По 
стандартите на ЙОФ. Изработена от Георги Карталов ноември 
2019-февруари 2020. Картите няма да  бъдат запечатани в 
пликове-ще има поставени такива  на старта. Описанията ще 
са отпечатани на лицевата страна на картата. Размер на 
картният лист – А 4
От среден до силно пресечен, малки терени форми-дупки, 
окопи. На определени части от картата изобилства от камъни, 
скални откоси и скални образувания . Карата се разделя от 
дълъг и висок скален масив (до30-40 м.) 
Средно развита има пътища и пътеки от всички категории. 
Варира от  силно  до  слабо  проходима.  Предимно
широколистна дъбова и габърова гора. На места иглолистни
насаждения обрасли с подраст.
Беден на водни обекти район
1-2 минути между състезатели с еднакви маршрути

Друга
информация

Паркинга и финала се намират на Преображенски манастир,
до старта се стига по бяло-червена маркировка – 50 м

http://www.bgof.org/
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Парчета от картата

                        
        

  
Група Дължина Брой КТ Сборно  изкачване

Отворен къс 1600 (20-25 мин) 7 85
Отворен среден 2300 (28-35 мин) 15 145
Отворен дълъг 2900 (35-40 мин) 16 175

 Обща схема 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


