
БЮЛЕТИН 

купа „ДРЯНОВО”– 2017 година 
  

 

Програма 

 

18 март (събота) 2017 - първи ден на купа „Дряново 2017” 

- 13:00 до 13:45 часа - Проверка на документите в района на финала. Той отстои 

на 300 метра западно по макадам от разклона за с Цинга. Отклонението на 

макадама от главния път Дряново - Дряновски манастир ще е маркирано с КЗ. 

- 14:00 - старт средна дистанция, отстои на 100 метра от финала. 

- 16.30 - събиране на контролните знаци. 

- Паркингът за автомобили е на финала. Паркинг за автобуси - в отбивката за с. 

Цинга (Конна база). 

19 март (неделя) 2017 - втори ден на купа „ Дряново 2017” 

- 9:30 до 10:15 - Проверка на документите в района на финала в гр. Дряново 

център. 

- 10:00 - Старт средна дистанция за втори ден на купа „Дряново” - 50 метра от 

финала. 

- 12.30 - Събиране на контролните знаци. 

- 13:00 - Награждаване на индивидуалните победители, връчване на купа 

„Дряново 2017” и закриване на състезанието. 

- възрастови групи М10 и Ж10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА УЧАСТВАТ С ПРОДРУЖИТЕЛ. 

 

Допълнителна информация 
Контролните знаци са тип фенер на стойка, оборудвана със SI станция и един 

перфоратор като сигнатурата е на самата SI станция. При проблем със SI станцията 

състезателите перфорират върху своята карта. 

 

Организация на старта 
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 своята SI 

карта в поставената за целта SI станция .След това задължително ПРОВЕРЯВА своята SI 

карта в следващата SI станция.Състезателите стартират по един без стартов списък, със 

стартова станция. Стартовият интервал е 15 секунди като за състезатели от една е съща 

възрастова група е минимум 1 минута, а за състезатели от една и съща възрастова група и 

клуб - минимум 3 минути. След приключване на старта стартовата станция се чете за 

контрол. За възражения по стартирането се обръщайте към своя треньор или ръководител, 

носещ отговорност за спазването порядъка за стартиране на своите състезатели. 

Неспазилите това правило за стартиране ще бъдат декласирани. Картите се вземат на 

старта: в ляво – жени, в дясно – мъже. Разстоянието от стартовата линия до точка „К” 

задължително се пробягва по маркираната отсечка. 

 

Организация на финала 

На финала има поставени две SI станции и всеки състезател при финиширане поставя 

своята SI карта в една от двете, за да маркира финалното си време. След финиширането 

състезателите преминават по маркиран коридор за обработване на SI картата. Състезател, 

който не е завършил състезанието, задължително минава през финала и чете своята SI 

карта. Контролните знаци се събират 150 минути след началото на старта (16.30 часа за 

първия ден и 12.30 часа за втория ден). 

 



І ден купа „Дряново 2017” 
Карта „Манастирска кория”, мащаб 1 : 7500. Хоризонталите са през 5 метра, обновена 

и разширена 2017 година. Размер на картния лист А4. Картите са запечатани в найлонови 

пликове. Описанието е само на лицевата страна на картата. Допълнителни описания ще 

има и на старта. 

  

Релеф 
Силно пресечен с множество проходими плитки оврази. Има участъци от дълбоки 

дерета, които са непроходими и са отразени като непроходими на картата. 

  

Растителност 
Множество поляни (около 50%), предимно от изоставен селско стопански фонд, 

широколистна и иглолистна гора. Характерните и самостоятелни дървета са отбелязани 

със зелено кръгче. Със зелен хикс са отбелязани дънери и паднали дървета. Слогове и 

синори са изчертани със знак №108 (малък земен насип). На доста места участъци от 

границите на поляните с горите са трудно проходими (не навсякъде това е отразено на 

картата). 

  

Пътна мрежа 
Добре развита, но е изоставена от доста години. Някои пътеки, особено по поляните, 

трудно личат. Част от пътеките на местноста са маркирани с лента. Пътищата при 

пресичането на просеката за далекопроводите на места са трудно проходими. Това е 

отразено на картата - липсва изчертан път през просеката. 

  

Хидрография 
Районът е беден на водоизточници. В РАЙОНА НА ФИНАЛА ПЪРВИ ДЕН НЯМА 

ВОДА! 

  

Разстояния  
 От Състезателния център ТД „Бачо Киро“, Дряново до финала - 3 км.  

 Старт - финал 100 метра.     

 Паркинг - в района на финала. 

 

 

Технически данни за маршрутите 
 

Възрастова 

група 
Дължина 

Сборно 

изкачване 

Брой 

КТ 

Възрастова 

група 
Дължина 

Сборно 

изкачване 

Брой 

КТ 

М10 1200 м 25 м 4 D10 1200 м  25 м 4 

М12 1210 м 50 м 6 D12 1170 м 45 м 6 

М14 2850 м 100 м 10 D14 1840 м 80 м 7 

М16 4400 м 160 м 13  D16 2230 м 110 м 8 

М18 4810 м 190 м 16 D18 2850 м 190 м 10 

М20 5120 м 210 м 17 D20 4810 м 190 м 16 

М21 5120 м 210 м 17 D21 4810 м 190 м 16 

М35 4810 м 190 м 16 D35 4400 м 160 м 13 

М40 4400 м 160 м 13 D40 2850 м 100 м 10 

М45 4400 м 160 м 13 D45 2230 м 110 м 8 

М50 2850 м 100 м 10 D50 2160 м 70 м 8 

М55 2230 м 110 м 8 D55 2160 м 70 м 8  

М60 2230 м 110 м 8 D60+ 1840 м  80 м 7 

M65+ 2160 м 70 м 8 Open 1840 м 80 м  7 



  

ІІ ден купа „Дряново 2017” 
Карта “Дряновo”, мащаб 1 : 5000. Хоризонтали през 2,5 м. Размер на картния лист А4. 

Картите са запечатани в найлонови пликове. Описанието е само на лицевата страна на 

картата. Допълнително описаниe има и на старта. 

 

Pелеф 
Средно пресечен. 

 

Пътна мрежа  
Молим за повишено внимание при пресичането на улиците в града! 

  

Хидрография 
Река Дряновска пресича състезателния район. Препоръка на организаторите на 

състезанието е да се пресича само по мостовете. В района на финала има чешма с 

вода за пиене. 

  

Разстояния  

 Състезателен център : центъра на гр. Дряново  

 Старт и финал – 100 метра.  

 Паркинг - в района на финала 

 

Технически данни за маршрути 
 

Възрастова 

група 
Дължина 

Сборно 

изкачване 

Брой 

КТ 

Възрастова 

група 
Дължина 

Сборно 

изкачване 

Брой 

КТ 

М10 940 м 35 м 5 D10 940 м 35 м 5 

М12 1290 м 50 м 8 D12 1150 м 50 м 7 

М14 2820 м 70 м 16 D14 2420 м 60 м 16 

М16 3630 м 85 м 15 D16 2820 м 70 м 16 

М18 4610 м 95 м 21 D18 3680 м 80 м 18 

М20 4780 м 110 м 24 D20 4610 м 95 м 21 

М21 4780 м 110 м 24 D21 4610 м 95 м 21 

М35 4610 м 95 м 21 D35 3630 м 85 м 15 

М40 3680 м 80 м 18 D40 3190 м 75 м 18 

М45 3680 м 80 м 18 D45 2820 м 70 м 16 

М50 3630 м 85 м 15 D50 2420 м 60 м 16 

М55 3630 м 85 м 15 D55 2420 м 60 м 16  

М60 3190 м 75 м 18 D60+ 2420 м 60 м 16 

М65+ 2820 м 70 м 16 Open 2420 м 60 м 16 

 

 

Желаещите да получат фактура, моля да преведат стартовите такси за купа 

„Дряново” на следната банкова сметка: 

 

СКО „Бачо Киро - 94” 

град Дряново 

Банка ДСК клон Дряново 

IBAN BG14STSA93000003636853 

BIC STSABGSF 

 

За информация тел. 0896688587 - Мария 



https://goo.gl/maps/BEbDDF9iWbP2 

 

42°58'06.6"N 25°25'43.4"E 

 

 

 

https://goo.gl/maps/BEbDDF9iWbP2

