
 

 

 

ОБЩИНА  ГРАД  ДОБРИЧ 
СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „ДОБРОТИЦА” 

 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  СЪСТЕЗАНИЕ  

 “ 60 ГОДИНИ СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ В 
ДОБРИЧ” 

 

I. ВРЕМЕ,  МЯСТО,  ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

- 16 декември 2018 г. – дневно състезание по ориентиране, индивидуално, 

клас B, спринтова дистанция. Групи: М/Ж 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65 и 

М/Ж 10 г. Място: Спортен комплекс „Простор” – при идване от Варна вляво. 
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- 10,30 часа - Старт на първите номера. 

- 12,00 часа награждаване на победителите и тържествено отпразнуване 

юбилея „60 години спортно ориентиране в Добрич”. 

II. ЗАЯВКИ И ТАКСИ 

Заявки до 12 декември 2018 г. изпратете на сайта БФО:  

http://orienteering.bg/ , чрез клубните регистрации с посочване номерата на 

собствените чипове, или на Красимир Ненов за състезателите от град Добрич. 

Еmail: kgnenov@abv.bg и GSM 0889 43 42 41.  

Няма ограничение за броя на участващите. Състезателите трябва да са 

преминали медицински преглед или участват на собствена отговорност. 

Стартовата такса  6,00 лева за всеки участник с предварителна заявка, която се 

плаща на място. Нови заявки в деня на състезанието – 10,00 лева на състезател и 

изчакване за карта за участие. М/Ж 10 без стартова такса. 

Състезателите, които се състезават от името на училищата от град Добрич 

заплащат по 3 лева стартова такса, ако са заявени за участие до  

12 декември 2018 г. 

III. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

 Класиралите се до трето място състезатели във всяка група ще получат  

юбилейни медали.  За всички участници и организатори са предвидени награди. 

IV. КАРТА, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ ДАННИ 

 Карта на парка М 1: 5000, обновена преди състезанието. 

 Технически данни за маршрутите ще бъдат публикувани в Бюлетин 1 след 

подаване на заявките.  

 Състезанието ще се проведе с използване на електронна система „Спорт 

идент”. 

 

  От ръководството 
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mailto:kgnenov@abv.bg


 

 

 
  


