Община Казанлък
Кметство Село Енина
Българска федерация по ориентиране
„Стив88”-София; „М+С Хидравлик”АД; „Завод за пружини“ АД-Крън;
„Строителна механизация”AД; „Пениталес“
Туристическо дружество „Орлово гнездо“
Спортен клуб „Орлово гнездо 1957“

„Красиво - това е долината на Казанлък в България! ” – Максим Горки

НАРЕДБА - БЮЛЕТИН №1
за провеждане на Трибой „Бодлите на розите 2015”
III Планинско бягане от село Енина до хижа Бузлуджа за купа „Енина“
III Планинско колоездене от село Енина до хижа Бузлуджа за купа „Енина“
XVII Състезание по нощно ориентиране за купа „Бузлуджа“
XVII Състезание по ориентиране за купа „Казанлък“
Трибоят се провежда в памет на героите от четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа,
преминали в безсмъртието при последното сражение под връх Бузлуджа на 18 юли 1868 г.

І. Време, място и програма
06.06 2015 г. /събота/
- 8:30 ч.-10:30 ч.-Проверка на документите в състезателния център в Кметството на с. Енина.
-10:30-10:55 ч.-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ И ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ С ВОДОСВЕТ ЗА
ЗДРАВЕ пред Кметството / GPS координати 42°40’03” N; 25°24’31” E /. При дъжд- в кметството.
-11:00 ч.-Старт на Планинското бягане и планинско колоездене от Площада на с. Енина (450 м
надморска височина).
Финал: Малка хижа Бузлуджа (1260 м надморска височина).
- 14:30 ч. Закриване на планинското бягане и колоездене пред Малката хижа „Бузлуджа“.
- 18:30-19:30 ч. Пристигане и проверка на документите на участниците в ориентировъчните
състезания в Малката хижа „Бузлуджа“ /42°43’54” N; 25°23’52” E/.
- 19:00 ч. Старт на Вечерното състезание за М/Ж12.
- 20:30 ч. Техническа конференция в района на финала.
- 22:00 ч.-Старт на Нощното състезание по ориентиране за Купа“Бузлуджа ‘2015“.
- 23:30-Вечер на Ориентирането с музикално-песенни изпълнения.

07.06 2015 г. /неделя/
- 10:15 ч. Старт на Състезанието по ориентиране за Купа „Казанлък ‘2015“.
- 12:30 ч. Награждаване на победителите.

II. Вид,клас и възрастови групи
Състезание по планинско бягане - 8 км
Възрастови групи :М/Ж 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+
За М/Ж 12 ще има съпровождащи съдии по трасето.
Състезателите в планинското бягане ползват туристическа пътека от Енина до Малката хижа „Бузлуджа“.
Маркировка: Стандартна лятна туристическа маркировка/от Енина до разклона за хижа Младост, изцяло
обновена през юли 2014 - май 2015 г.:
- бяло - зелено - бяло и от разклона за хижа Младост до Малката хижа „Бузлуджа“;
- бяло-синьо-бяло/ по дървета, камъни, стълбове, стени.
Допълнителна временна маркировка по цялото трасе: със сигнални червено - бели полиетиленови ленти.
Ще има контролни/ подкрепителни пунктове по трасето с отчитане от системата Спорт Идент.

Състезание по планинско колоездене - 22 км
Възрастови групи :М/Ж до16,18,21,35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+
Настилка: Основно макадан, малки участъци асфалтов път.
Временна маркировка: Сини полиетиленови ленти. Ще има контролни/ подкрепителни пунктове по
трасето с отчитане от системата Спорт Идент.
Участниците се задължават да се движат по маркировката и да спазват Закона за движение по пътищата
преди, по време и след състезанието.
Състезаниeто за Купа „Бузлуджа“ е нощен спринт, индивидуално, клас Б за възрастови
групи: М/Ж- 14, 16, 18 ,21 ,35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+. За М/Ж12 състезанието е вечерно-старт в 19 ч.
Състезаниeто за Купа „Казанлък“ е дневно, средна дистанция, индивидуално , клас Б за
възрастови групи: М/Ж- 12, 14, 16, 18 ,21 ,35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+
Право на участие: Всички желаещи състезатели и клубове с неограничен брой състезатели.
III. Заявки, документи и условия за участие - Всички състезатели и клубове, които ще
участвуват в Трибоя „Бодлите на розите‘ 2015“ /планинско бягане, нощно ориентиране и дневно
ориентиране/ трябва да направят онлайн заявки чрез сайта на БФО- www.bgof.org , до 02.06.2015 г.
включително .
Състезатели и клубове, които ще участвуват САМО в ПЛАНИНСКОТО БЯГАНЕ или ПЛАНИНСКОТО
КОЛОЕЗДЕНЕ трябва да направят заявки /ИМЕ, ФАМИЛИЯ, КЛУБ(ИНДИВИДУАЛНО), НАСЕЛЕНО МЯСТО,
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА/година на раждане/, ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ или ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ/,
НОМЕР НА GSМ, на е-mail адрес: og1957kk@abv.bg до 02.06. 2015 г. включително.
Всички участници се състезават на собствена отговорност! Изискват се задължителен
предсъстезателен медицински преглед за всички състезатели и застраховка „Злополука (за 2000 лв.)”
– за участниците в планинското бягане и планинското колоездене. За участниците в състезанията по
ориентиране, застраховката е желателна! Застраховката може да се направи при регистрацията /5лв./!
При регистрацията участниците задължително попълват декларация за информирано съгласие!
Образец на декларацията има в сайта на БФО и накрая на тази наредба. За по-бързо регистриране, се
умоляват състезателите предварително да са попълнили декларациите и да ги дадат на
организаторите при регистрацията. В секретариата на видно място ще е обявен GSM номер на
спасителния екип, който състезателите трябва да си запишат и при необходимост да се обадят на
него!
Такса за наем на чип – 1 лв.на ден. За загубен чип се заплаща 31, 44 или 85 лв.

IV. Технически данни:
Районът е средно до силнопресечен , на места с камъни и скали . Растителност – широколистна и
иглолистна гора с много добра проходимост, 30 % процента открити площи.
Мащаб 1:5 000 - за нощния спринт. Дневен старт - мащаб 1:7500 - МЖ 12, 45, 50, 55, 60, 65, 70+; мащаб
1:10000 - за всички останали. Хоризонтали са през 5 м - реамбулирана ноември 2013 - юли 2014 год.;
обновена май 2015 г.
Подробности и цялостна информация ще бъде предоставена в Бюлетин 2, който ще бъде публикуван
до 02.06.2015 г. в сайта на БФО.
V. Стартова такса /в лева/, плаща се при регистрацията:
Възрастова
група
М/Ж 12,14
М/Ж 16, 18
М/Ж 21-55
М/Ж 60, 65, 70+

Планинско
бягане
2
4
5
2

Планинско
колоездене
5
5
7
4

Нощно
ориентиране
3
4
5
3

Дневно
ориентиране
3
4
5
3

За заявки, направени след 02.06.2015 г. се заплаща двойна такса.

VI. Класиране и награди
Класиралите се на първите три места във всички възрастови групи на отделните състезания ще
бъдат наградени с възпоминателни призове !
За Трибоя „Бодлите на розите 2015‘‘ ще се събират времената от Планинското бягане, Нощното и
Дневното състезание по ориентиране и първите трима от всяка група ще получат приз „Бодлите на
розите‘2015“. При равенство на времената, по-напред е класиралият се с по-малко време в нощното
състезание.
Новост! В нощното състезание ще има обща /спринтова/ отсечка за всички възрастови групи.
Победителите във всички възрастови групи ще бъдат наградени с възпоминателни призове „ТОНЧО
НЕЙЧЕВ - 50 ГОДИНИ В ОРИЕНТИРАНЕТО“.
В дневното състезание ще има обща /спринтова/ отсечка за всички възрастови групи. Победителите
във всички възрастови групи ще бъдат наградени с възпоминателни призове „ПАВЕЛ МИХАЛЕВ - 40
ГОДИНИ В ОРИЕНТИРАНЕТО“.
Отборът с най-много участници ще получи Купа „Бодлите на розите ‘2015“.

VII. Материални условия: Всички разходи са за сметка на участниците.
В района на хижата може да се бивакува.
Места за настаняване:
Хижа Бузлуджа - 0882 966 490 - Кръстьо Петков
Хотел Бузлуджа - 0886 027 077 - Гергана
ПС "Тонзос"
- 0878706660 - 3 км от хижа Бузлуджа
Хотел "Диана" - 0888927787 - Христо Илиев
Крънско ханче - 0431/63123 и 62319- на15 км от х. Бузлуджа
Комплекс „Свети Георги“-с. Енина-0898 78 38 20-Цецо Радевски- на15 км от х. Бузлуджа
При резервация да се упоменава : За състезание по ориентиране!
Районът на Бузлуджа предлага чудесни условия за спорт, туризъм и отдих. Отлична планинска
маркировка към Узана, Трявна, Етъра, х. Българка, Енина, Крън и Шипка.
Може да проведете високопланинска подготовка за следващите състезания.

По време на състезанията цялата Казанлъшка долина ухае от цъфналите рози.
Кулминацията на традиционния Празник на Розата ще е на 6 и 7.6.2015 г.
Подробната програма ще бъде обявена допълнително в Сайта на БФО.
Снимки от Състезанията „Бодлите на розите ‘2014“ може да видите на сайта на ТД“Орлово гнездо“
https://www.tdorlovognezdo.com-фотогалерия/ , в https://bg-bg.facebook.com/TuristiceskoDruzestvoOrlovoGnezdoKazanlk

За допълнителна информация: Христо Ангелов - 0898 48 77 24, е-mail: og1957kk@abv.bg
Тончо Нейчев - 0899 81 72 08, е-mail: toncho_in@abv.bg; ТД „Орлово гнездо” – тел: 0431/ 62566

Добре дошли на Празника
на Планината и Ориентирането!
Желаем Ви успех!
СК „Орлово гнездо 1957“ – Казанлък

Приложение
Декларация за информирано съгласие за участие в
Трибоя “|Бодлите на розите‘2015“
Долуподписаният..................................................................................... с
адрес...............................................................................................................................
.........................................................., удостоверявам, че съм представил документ за здравословното си
състояние и не съм скрил опасно за участието ми в състезанията заболяване. Преминал съм инструктаж
за безопасност в проявата и участвувам на своя пълна отговорност в Трибоя “|Бодлите на розите‘2015” .
Запознат съм с възможните опасности, които могат да се появят по време на проявата. Задължавам се
да не паля огън, да не предизвиквам пътно-транспортна или друга злополука, да нося зареден
GSM апарат N………………………., да не се отклонявам от маркираното трасе на планинското
багане/колоездене/. При възможен инцидент и изгубване, незабавно да информирам организаторите.
6.6.2015 г.

Декларатор:..........................

