
 
 

 
 

                       
 

28 - 30 юни 2019 г.  
 

 
28.06.2019, петък  

12.30 ч. – Секретариатът е отворен на финала - Бургаски минерални бани, кв. 

Ветрен, гр. Бургас. 

14.00 ч. – старт СПРИНТ – карта „Боровете”, Бургаски минерални бани. 

16.30 ч. - награждаване на състезателите от 1
-ви

 ден.  

 

29.06.2019, събота  

12.30 ч. – Секретариатът е отворен на финала – в.с. „Кокиче 2”, Приморско. 

14.00 ч. - старт СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ 1, ММЦ Приморско - Запад. 

 

30.06.2019, неделя 
09.30 ч. – Секретариатът е отворен на финала - в.с. „Кокиче 2”, Приморско. 

10.00 ч. – старт СРЕДНА ДИСТАНЦИЯ 2, ММЦ Приморско - Юг. 

13.00 ч. – закриване и награждаване на състезателите в района на финала.  

 

 
За спринт: карта „Бургаски минерални бани – „Боровете”, обновена м. март и 

м. май 2019 г. Мащаб 1:4000, хоризонтали – през 2,5 м. 

За средните дистанции: карта „ММЦ Приморско”, обновена м. март и м. май 

2019 г. Мащаб - различен за различните групи, 1:7500,1:10000,  хоризонтали - 

през 5 м. 

 

 
Състезанията са клас „Б”, с възрастови групи: 

а) Спринт: М/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65; M 70, 75; Open 

къс (начинаещи). 

б) За двете средни дистанции: Ж 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65; 

М 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75; Open къс.  

 

 
 Състезанието е открито за всички клубове и индивидуални участници от 

страната и чужбина. Стартови такси: 



 М / Ж 10, М 70, 75 - не заплащат стартова такса. 

 М / Ж 12, 14, 16 - 3 лева на старт. 

 За всички останали - 6 лева на старт. 

 

 
 Всички разходи са за сметка на участниците или техните клубове. 

 

 
 Класирането е индивидуално, с медали от 1

-во
 до 3

-то
 място за спринт (при 

еднакво време на двама състезатели ще се тегли жребий на отсечка от маршрута) 

и от сбора на двете средни дистанции (при еднакво сборно време от двата дни  се 

взема по-предното класиране от втория ден за определяне на призьорите).  

 

 
 Поименни заявки за участие ще се приемат до 24.06.2019 г., понеделник, на 

сайта на БФО www.orienteering.bg/ посредством клубна регистрация или на e-mail 

ksoburgas@abv.bg. Заявки след тази дата и в деня на състезанията ще се 

изпълняват при възможност от организаторите.  

Състезанията се организират с електронна система SPORTident, със 

станции, настроени в безконтактен режим. Наем на чип  - 1 лв. на старт, а 

безконтактни чипове по желание могат да се наемат от Секретариата срещу 

заплащане от 2лв. на старт. Номерата на личните чипове моля да се посочват в 

заявката. За загубен чип се заплаща съответната сума. 

Документи: медицински преглед или застраховка „Злополука” се представят 

при проверка на документите. Участник без застраховка или медицински преглед 

участва на собствена отговорност или на отговорност на клуба, който 

представлява. 

Подробна програма и техническите данни за маршрутите ще бъдат 

публикувани в Бюлетин № 1. 

 

 
 

 Ваканционно селище „Кокиче 2” – Приморско (състезателен център 29.6.-30.6.) 

http://vskokiche.com 

Възможност за настаняване: 120 места - бунгала с 2 и 3 легла, цена на легло – 

12,50 лв.  За заявки и договаряне – тел. +359 898 308808 – Управител,  

+359 888 713201, +359 889 463489. 

 Туристическо селище „Бунгало „Casa mia” – Приморско  

http://bungalo-casamia.com/ 

Цена на нощувка за 1 вечер  01 Юни – 09 Юли 

Цяло бунгало (до 4 легла) 50 лв. 

Стая в къщичка – двойно легло + 1 допълнително единично легло (до 3 души) 

Стая в къща с рецепция – двойно легло + 1 допълнително единично легло 

45 лв. 

http://www.orienteering.bg/
mailto:ksoburgas@abv.bg
http://vskokiche.com/
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Стая  (2 души) 30 лв. 

Стая  (4 души) 50 лв. 

Двустаен апартамент  (4-6 души) 80 лв. 

* Възможност на закуска, обяд, вечеря в собствения кафе-ресторант. 

* Телефон за контакти: +359 885 971360; +359 885 971349 – г-жа Моллова. 

* Адрес: гр. Приморско, местност „Пясъка“, ММЦ - зад хотел „Престиж сити“. 

 

 

Очакваме ви и ви пожелаваме успешен старт!  
 

 


