
 

 

 

 

НАРЕДБА 
Ултра щафета – 7 поста 

 

 Време, място 

Състезанието ще се проведе на 28-29 юли 2019 година (събота и неделя) със 

състезателен център м. Роженски поляни-Рожен при следната предварителна програма: 

 

28.07.2018 (събота)  – 20:30ч – Масов старт на първи пост 

29.07.2018 (неделя)  – 08:00ч – Старт на 3-ти пост от щафетата след изравняване на 

времената от първите 2 поста 

   – 12:30ч масов старт на нестартирали 4-ти и 5-ти постове 

   – 13:00ч масов старт на нестартирали 6-ти и 7-ми постове 

   – около 12:30ч – финал на победителите 

   – 14:30ч – награждаване на победителите 

 

 Организатор 

Ултра щафетата ще бъде организирана от СКО „Вариант 5” Търговище. 

 

 Правила и възрастови групи 

1. Отборът е съставен от минимум 5 състезателя – максимум 7; 

2. Състезателите на 1-ви и 2-ри пост имат право да бягат втори път, съответно на 6-ти и 

7-ми. Не е позволено да се правят други комбинации освен 1-ви и 6-ти и 2-ри и 7-ми 

пост; 

3. Във всеки отбор задължително трябва да има не по-малко от две жени; 

4. Във всеки отбор задължително трябва да има не по-малко от два състезателя от 

групите до М14/Ж16 или над Ж45/М50. 

  

Забележка: Един състезател може да изпълнява само един от критериите – не може да 

покрива точка 3 и точка 4 едновременно. 

Пример: Ако отбор има една състезателка от Ж16 и една от Ж50, а всички останали са 

мъже, ще бъде изпълнен само критерий 3. За да бъде изпълнен критерий 4, в този 

състав трябва двама от мъжете да са до М14 или над М50. 

 

Възможност за неизпълнение на критериите:  

При неизпълнение на критерия по точка 3, отборът получава наказание 7 минути, които 

се добавят при изравняването на резултатите след първите два поста и се прилага на 

старта на ден 2. 

При неизпълнение на критерия по точка 4, отборът получава наказание 10 минути, 

които се добавят при изравняването на резултатите след първите два поста и се прилага 

на старта на ден 2. 



 

 Право на участие 

Всеки може да участва в ултра-щафетата стига да се спазват ограниченията за 

формиране на отбора. Щафетите могат да бъдат формирани от състезатели, членове на 

различни отбори. 

 

 Стартови такси, заявки и срокове 

До 01.07.2018 година – 50лв на отбор 

До 20.07.2018 година – 70лв на отбор 

Заявки се приемат чрез системата на БФО (www.orienteering.bg)  

 

 Техническа характеристика на района 

Карта „Роженски поляни” с мащаб 1:10 000, хоризонтали през 5 м.  

Районът е от средно  до силно пресечен със заоблени теренни форми, понори и 

мравуняци, на места с множество малки и големи камъни. Пътната мрежа е добре 

развита, с различни категории пътеки. Районът е беден на водни обекти. Гората е 100% 

иглолистна и  с много добра видимост и проходимост.  

 

 Предварителни дължини и трудности 

Пост Дължина Ниво на трудност Друго 

1-ви Около 4-6км Труден Нощно 

2-ри Около 4км Труден Нощно 

3-ти Около 7км Труден Дневно 

4-ти Около 4км Среден Дневно 

5-ти Около 3-4км Лесен Дневно 

6-ти Около 3-5км Труден Дневно 

7-ми Около 7км Труден Дневно 

 

 Класиране 

Класирането на отборите ще бъде по реда на финиширане на последния 7-ми пост. 

 

 Палатков лагер 

Ще бъде организиран палатков лагер в близост до арената с вода и тоалетни. 

 

Който не желае да спи на палатка може да нощува на хотел в КООП Рожен. Тази 

възможност е само за Щафетата, за 5-дневката хотелът е ангажиран за група чужденци. 

 

 Паркинг 

Паркингът ще бъде организиран встрани от арената и палатковия лагер, за да не пречи 

на състезанието и почиващите. 

 

 Съпътстващо състезание 

Възрастови групи / маршрути – Отворен А, Отворен B и Отворен C 

Стартова такса – 7лв / човек; Срок за заявки: 20.07.2018 г. чрез системата на БФО. 

 

 

Заповядайте на третата ултра щафета в България! 

http://www.orienteering.bg/

