
           ПОКАНА
      

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КОЛО- ОРИЕНТИРАНЕ
СПРИНТ, ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ И ЩАФЕТИ 

I. ВРЕМЕ, МЯСТО И ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Състезанията ще се проведат от 19 до 21 юли (петък, събота и неделя) 
2019 година в околностите на Ново село – Велико Търново
Предварителна програма:
19 юли 2019 (петък) - до 16:00 ч. пристигане, проверка на 
документите- финална арена 
17:30 ч.  - старт спринтова дистанция
20 юли (събота) - 10:00 ч. старт на дълга дистанция
21 юли (неделя) - 10:00 ч. старт щафетно състезание

ІІ. ОРГАНИЗАТОР - Българска федерация ориентиране (www.bgof.org)  
СКО „Трапезица – 1954“ , и Община Велико Търново

Главен съдия Красимир Данаилов
Технически ръководител Георги Карталов
Главен секретар Константин Койнов
Ръководител старт Красимира Друмева
Ръководител финал Александър Атанасов
Оператор SportIdent Лидия Николова
Контролен съдия БФО Иван Иванов 

http://www.bgof.org/


ІІІ. ВИД, КЛАС И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
Състезанията са дневни, индивидуални и щафетни, клас А за възрастови 
групи: Мъже – 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70
         Жени – 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
 До старт на Държавното първенство ще бъдат допускани САМО редовно
картотекирани състезатели, представители на клубове, членове на БФО 
за 2019г. Участието на състезателите е налична отговорност или на 
отговорността на клуба, който ги изпраща. Изисква се предсъстезателен 
медицински преглед на състезателите, без такъв няма да се  допускат до 
участие. 

V. ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТИ И СТАРТОВА ТАКСА 
Онлайн Българска федерация ориентиране (www.bgof.org) 
Краен срок 15 юли (понеделник) 2019
*Заявки, получени след срока ще бъдат таксувани в двоен размер . 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.
Стартовата такса е в размер на  10 лева на заявен състезател за 
индивидуалното, и 10 лева на пост за щафетното състезание.
За възрастови групи М и Ж 12, 14, 16, 18 и М 70- по 5 лева 
За по-добра документална организация е необходимо ръководителите на 
отбори да изпратят съответната сума по банков път предварително. 

Име: БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ОРИЕНТИРАНЕ
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
Банков клон: СОФИЯ
IBAN: BG41BPBI 7940 1001 2446 01
BIC: BPBIBGSF

VI. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 ПЕТЪК 19. 07. 2019

Вид състезание Спринт
Карта Ново село – център, М 1:7500, Х-5м.

     Описание на Релеф – от равнинен до средно пресечен

http://www.bgof.org/


терена Пътна мрежа – много добре развита има пътища
от всички категории, преобладават бързите.
Хидрография – Беден на водни обекти район.
Растителност – маршрутите изцяло се развиват в 
селото, има открити площи и паркови пространства.

 СЪБОТА 20. 07. 2019
Вид състезание Дълга  дистанция

Карта Ново село , Мащаб 1: 15000, Х-5 м. 
       Описание на терена Релеф – от средно  до силно пресечен

Пътна мрежа – средно развита има пътища и 
пътеки от всички категории 
Хидрография – Беден на водни обекти район.
Растителност -  преобладават открити площи с 
различна степен на проходимост – 60 %. Предимно
широколистна растителност, 20% населено място

НЕДЕЛЯ 22. 07. 2019
Вид състезание Щафета

Карта Ново село - изток,  Мащаб 1:10000  Х-5 м. 
       Описание на терена Релеф –  от равнинен до средно пресечен

Пътна мрежа – от средно до богато развита има 
пътища и пътеки от всички категории. 
Хидрография – Беден на водни обекти район.
Растителност -  30% открити площи с  различна
степен на проходимост. 30% предимно 
широколистна растителност, 40% населено място

VІI. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането е индивидуално от дългата дистанция и отборно от 
щафетите. Победителите до трето място ще бъдат наградени с медали.

VІII. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Всички материални условия са за сметка на участващите отбори.



IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
Места за настаняване :

Преговаря се с кметството да се осигури бивак в района на
селото.

1.Туристически център Момина крепост

полупансион /нощувка, вечеря и закуска/– в стаи с 2 и 3 легла – 29.00 лв.; 
нощувка със закуска– в стаи с 2 и 3 легла – 22.00 лв.; 
Посочените цени са на човек, на ден и включват: съответната база на настаняване, 9% 
ДДС и застраховка. Необходимо е състезателите писмено да резервират / на посочените
по-долу ел. поща/ и уточнят желания вид настаняване и телефони за обратна връзка. 
Резервацията се приема за валидна след преведен депозит в размер на 50% до 08.03.2019 
г. от дължимата сума по сметката на “Турист” ЕООД в УниКредит Булбанк, клон 
Велико Търново, IBAN: BG25UNCR96601084965212, BIC: UNCRBGSF .Доплащането ще се 
извърши на място при пристигането на гостите в Туристически учебен център „Момина
крепост“. Молим, с превеждането на депозита клиентите да ни изпращат на посочените
координати данни за фактура, а именно:
– ако данните са за физическо лице – трите имена, адрес и ЕГН;
– ако данните са за предприятие, съответно: фирма, адрес, ЕИК и МОЛ

За контакти:  тел./ факс 062/ 63 58 23
GSM: 0896697832 – Силвия Димитрова; GSM: 0896757049 – Жулиета 
Симеонова; e-mail: trapezitca_1902@abv.bg; web-site: trapezitca1902.com

2. Хотел „Лесопарка“

Нощувка със закуска: 22 лв. /на човек/
За запазване на места: Рецепция – 0885121239 – х-л Лесопарка

3. Комплекс Манастира

Нощувка със закуска – 18 лв. /на човек/
За запазване на места: Рецепция – 0888507675 – комплекс Манастира
Моля при връзка с хотелите да споменете, че ще участвате в ДП коло-
ориентиране

Подробности по техническите данни, както и друга информация за
проявата ще бъдат представени в Бюлетин № 1.

http://lesoparka-bg.com/
mailto:trapezitca_1902@abv.bg
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