
 

 

 

 

 

 



Представител БФО – Красимир Данаилов 

Главен съдия – Игнат Орлов  

Технически ръководител – Георги Хаджимитев 

Контролен съдия – Камен Каменаров  

Главен секретар – Маринела Орлова  

Оператор Sport Ident - Лидия Николова § Константин Койнов  

Старши Съдия Старт – Валентин Владимиров  

Старши Съдия Финал – Борислав Душков 

Състезанията ще се проведат от 21 до 23 септември 2019 г. в гр. Смолян и 

курорта Пампорово. 

 от 11.30 до 14,00 часа - проверка на документи в Секретариата -
състезателен център VІІ-мо ОУ, Нов Център Смолян 

 14.00 часа – – Смолян, Нов 
Център

 15.30 часа - – Смолян, Нов 
Център

 17.00 часа Награждаване на победителите в Амфитеатър Нов Център

 10.00 часа – – Пампорово
 13.00 часа – – Пампорово

 9.00 часа – – Пампорово
 11.00 часа – – Пампорово
 13.00 часа – Награждаване на победителите от втори и трети 

състезателни дни  и закриване



Състезанията са дневни, клас А за възрастови групи:  
: М/Ж 12; 14; 16; 18;  

М/Ж 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80  : 

    
 – Смолян, Нов център, мащаб 1:4000, обновена юли-август 2019 

г., градска среда с улици, алеи и стъпала, междублокови пространства на 
различни нива;

 – Пампорово, за ДП 12-18 мащаб 1:10000, за ДП Мастерс 35+ 

1:7500, обновена юли-август 2019 г., терен средно до силно пресечен, с 
множество камъни, скали и ски писти; 

 – Пампорово, мащаб 1:7500, обновена юли-август 2019 г., терен 

средно до силно пресечен, с множество камъни, скали и ски писти; 

  – Sport Ident 
  Подробна информация ще бъде дадена в Бюлетин 1. 

 

Заявки се приемат онлайн в сайта на Българска Федерация ориентиране 
(www.bgof.org) 

Краен срок за подаване на заявки до 23:59:59 на 14.09. 2019 г. 

Поименни заявки за щафетите се приемат до 16.00 ч. на 22.09.2019 г. в 

Секретариата на състезанията. 

 М/Ж 12, 14 и 16 – без стартови такси 
 М/Ж 18 – 5 лв. на старт/индивидуално и на щафетен пост/ 
 М/Ж 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – 10 лв. на старт 
 М/Ж 70+ - 5 лв. на старт 

След приключване на крайния срок за подаване на заявките, БФО изпраща 

проформа фактура на електронните пощи на клубовете за дължимите 

стартови такси. Заплащането им се извършва по до началото 

на първия състезателен ден. При регистрирането в Секретариата се 

представя копие от платежен документ, като се получава оригинална 

фактура с мокър печат. 

Банкова сметка на БФО: 
БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ 
КЛОН СОФИЯ 
IBAN BG41BPBI 7940 1001 2446 01 
BIC BPBIBGSF 

http://www.bgof.org/


За наем на чип ще се заплаща такса от 1 лев на заявен състезател, на ден в Секретариата.  За 

загубен чип ще се заплаща 31/85/120  лева.  

До участие се допускат редовно картотекирани състезатели в БФО с 

представен в Секретариата.

  

Класиралите се на първите три места във всяка възрастова група ще бъдат 

наградени с медали. 

Организаторите ще обявят и Специални награди от Спонсори! 

Участниците в състезанията сами организират пребиваването си. В района 

на Смолян и курорта Пампорово има много възможности за това. 

От организаторите: 


