
 

 

КНСБ при Мини „Марица-Изток ЕАД” 

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА 

ФЕДЕРАЦИЯ „СПОРТ И ЗДРАВЕ” 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

ОРИЕНТИРАНЕ 

СКО „КОМПАС”-РАДНЕВО 

НАРЕДБА 
 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КУПИТЕ  „БАЛЗЕНА”, „КНСБ” и ДП 

за РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ 2019 ГОДИНА 
 
 

І. Време и място 
Състезанието ще се проведе на 2 и 3 ноември  2019 година със състезателен център  

с. Главан, почивна база „Марица-Изток” при следната програма: 

2 ноември  (събота) –   

  до 12.00 – пристигане на отборите и проверка на документите в състезателния 
център. 

14.00 - Старт – средна  дистанция Купа „БАЛЗЕНА”   (нова карта „с. Главан“-
кв.”Войводово”); 

17.00 – награждаване на победителите 

  3 ноември  (неделя) – 

10.30 - Старт – средна  дистанция Купа „КНСБ”    и ДП за работници и служители 
( карта „Балзена“-разширена); 

13.30 - Награждаване на победителите за Купа „КНСБ” и ДП за работници и 
служители, закриване на състезанията. 

ІІ. Организатор по провеждане на състезанието  е СКО „КОМПАС” гр. Раднево. 

ІІІ. Вид, клас и възрастови групи 

Състезанието е дневно ,средна дистанция , клас “Б”, индивидуално – за възрастовите групи 
жени и мъже –  10,12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55,60 и мъже – 65 и 70 и нагоре. 

ІV. Право на участие  

Имат всички картотекирани състезатели на клубове – членове на 

БФО за 2019 година и индивидуални състезатели. 

V. Заявки и документи : Онлайн заявки 
В сайта на  Българска федерация Ориентиране. (www.bgof.org) 

Краен срок за подаване на заявки до  30 октомври 2019 г. 

За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на заявен състезател на ден. За загубен чип ще се 

заплаща 31/85 лева. Заявки получени след срока ще бъдат таксувани с двойна стартова такса. 
При  проверката  на  документите  ще  се изисква и предсъстезателен медицински преглед. Без 

http://www.bgof.org/


такъв състезателите  участват  на  собствена  отговорност! 
Телефон за връзка : 0887637797 Кольо Тодоров, 0885935094 Коста Михов. 

 

VI. Класиране и награди 
Индивидуално класиране до трето място. Отборно до трето място. 

Класиралите се до трето място в отделните групи ще бъдат наградени с медали , а отборните       

победители ще бъдат наградени с купи. Отборното класиране ще бъде по точкова система. 

Класиралите се до трето място в индивидуалната надпревара за ДП ще получат медали, а 

отборните победители ще бъдат наградени с купи. Класирането за Купа „КНСБ“ се взема и за ДП 
за работници и служители. 

  VІI. Материални условия и стартови такси: 
Всички разходи са за сметка на участващите клубове. За  М и Ж 12,14 и М 70 стартовата такса е 

в размер за 3.00 лв. на старт , за всички останали групи стартовата такса е в размер от 6.00 лв. 
за старт. За участници само в ДП за работници и служители, стартовата такса е в размер от 
10.00 лв. 
VІII. Техническите данни 
Работническо първенство за всички работници и служители на държавни и частни фирми. При 
проверка на документите участниците за Работническото първенство трябва да представят 
документ удостоверяващ, че работят в дадената фирма или предприятие. Възрастовите групи в 
Работническото първенство са М/Ж от 21 до 45 год. и от 45 години и повече. В работническото 
първенство нямат право да участват ученици и редовни студенти.  

Подробности  по  техническите  данни,  както  и  друга  информация  за  проявата  ще  бъдат 

предоставени в Бюлетин № 1 , който ще бъде публикуван седмица преди състезанието в 

интернет или ще получите в деня на състезанието . 

IX. Настаняване 
Почивна база „Марица-Изток“, с. Главан – 30 места. 
Почивна база „Енергомонтаж“, с. Главан – 50 места. 

  За резервация в тези бази –тел. 0887637797 Кольо Тодоров 
 
SPA-комплекс „Заара-Естейт“, с. Главан . 
Цена: Пълен храно-ден + SPA процедури 100 лв. /за 2-ка стая/ 
Тел. за резервация: 0888 776 605 
 
Хотел „Оазис“, гр. Гълъбово /на 20 км. от състезателен център/ - 20 места. 
Цена: 18 лв. /на легло/ 
Тел. за резервация: 0897 066 677 
 
Хотел „Елмира“, гр. Гълъбово /на 20 км. от състезателен център/ - 50 места. 
Цена: 15 лв. /на легло/ 
Тел. за резервация: 0897 066 677 
 
 

 
 
 

ЖЕЛЕМ ВИ УСПЕШЕН СТАРТ 



 


