10-то издание на Купа “Трите Хълма”, традиционната спринтова дистанция “С
Карта Из Търновград” и купа „Арбанаси“
Над 400 души от 35 клуба от България и Румъния взеха участие в традиционните
тридневни състезания организирани от СКО “Трапезица-1954” В. Търново. Разпреледението
по възрастови групи е от 10 годишни до 65 години. На 25ти март (петък) участниците водеха
оспорвана надпревара по улиците на с. Арбанаси в спринтова дистанция. При мъжете
победата взе Стефан Йорданов от “Вариант 5” Търговище, изпреварвайки своя съотборник
Иван Сираков, а на 3та позиция остана Александру Блеждеа от Румъния. В женската елитна
група победата бе за Кристина Иванова от “Младост” Благоевград, а нейни подгласнички
бяха съответно Мая Недялкова - “Компас крос” Русе и Андра Анхел от Румъния.
В съботния ден се проведе и най-очакваната дисциплина в ориентирането - нокаут
спринт. За втора поредна година този формат е част от традиционните състезания по
улиците на Търново и за втора поредна година финалите се оказаха кулминацията в
програмата. От всички състезатели, които застанаха на старта за купа “С карта из
Търновград” в съботната сутрин, само 36 мъже и 36 жени се класираха за следобедните
елиминационни бягания. Форматът ги разпределя в по 6 серии за четвъртфинално бягане, а
първите 3-ма от всяка серия продължават напред. В полуфиналите състезателите отново са
разделени на серии по 6, но този път само по 2-ма се класират за финала. При жените
Кристина Иванова от “Младост” Благоевград беше най-бърза и въпреки 2 малки грешки в
края на маршрута, успя да спечели за 2-ра поредна година. Нейната съотборничка - Лилиана
Гоцева направи силна последна част и остана само на 9 секунди. Валерия Димитрова от
отбора на “Браун Тим” В. Търново успя да се пребори за третата позиция. Мъжкият финал
беше спектакъл с множество обрати. Стефан Йорданов (Вариант 5) водеше през по-голямата
част от бягането, но грешка в последната част го остави 5ти. Иван Сираков (Вариант 5) тръгна
по-бавно в началото, но след силна последна част пое водачеството само с 3 точки преди
финала. Развръзката дойде при излизането от предпоследната контрола, където Иван
Сираков, Александру Блеждеа (Румъния), Петър Борисов (Компас крос Русе) и Мартин
Аргиров (Истрос Русе) бяха заедно, но представителят на Румъния беше най-съобразителен
и най-бърз при подхода си към финалната арена и заслужено спечели. Иван Сираков за
втора поредна година остана на второ място, а трети се нареди Петър Борисов.
В неделния ден организаторите предложиха изключително техничен и труден район
в околностите на Беляковец, където се проведе средна дистанция. При жените най-бързо с
маршрута се справи Андра Анхел от Румъния, оставяйки зад себе си Кристина Иванова
(Младост Благоевград) и Евангелина Дяксова (Карлък Смолян). В мъжката елитна група
Николай Димитров (Браун тим В. Търново) спечели като остави зад себе си Ивайло
Каменаров (Компас крос Русе), а голяма грешка в началото на маршрута не позволи на
Александру Блеждеа (Румъния) да се бори за нещо повече от третата позиция.
Съдии на състезанието са:
- подготовката на маршрутите бяха: Валентин Шишков и Апостол Атанасов;
- главен съдия – Александър;
- Секретар – Ясен Долчинков;
- Оператор на спортидент: Лидия Николова.
След приключване на състезанието и награждаване на победителите, в района на
парк Ксилифор бяха засадени дървета и храсти от организаторите и дарителите на
фиданките от Кроношпан България ЕООД.
Ръководството на СКО „Трапезица - 1954“ изказва благодарност на десетките
доброволци включили се в подготовката и провеждането на състезанието.

