
 

ПОКАНА 

Държавно първенство по ски 

ориентиране 

Юндола - Куртово 

(20-24 февруари 2019 г.) 

 

ВРЕМЕ и МЯСТО 

Първенството ще се проведе в района на м. Юндола (42.063149° 23.854469°) от 

20 до 24 февруари 2019 г., при следната предварителна програма: 

 

20 февруари (сряда) 

13.00 Техническа конференция и избор на комисия по контестациите – в района на 

финала 

13.30 Старт на ДП – смесена щафета 

21 февруари (четвъртък) 

12.00 Старт на ДП – средна дистанция 

22 февруари (петък) 

11.00 Старт на ДП – спринт 

14.00 Награждаване от първите три дни 

23 февруари (събота) 

10.00 Старт на ДП – дълга дистанция 

24 февруари (неделя) 

10.30 Старт на ДП – щафети 

13.00 Награждаване от ДП – щафети и дълга дистанция 

 

ОРГАНИЗАТОР - Българска Федерация Ориентиране 

 



РЪКОВОДСТВО: 

 

Главен съдия и технически р-л Георги Хаджимитев 

Секретар ДП Константин Койнов 

Контролен съдия Тодор Педев 

СпортИдент Лидия Николова 

Старши отъпкване Борислав Харизанов 

нов 

ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Състезанията от ДП са: 

 

Индивидуални и щафетни, клас „А“, за възрастови групи: 

М – 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+ 

Ж – 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70+ 

 

Смесена щафета: 

САМО за възрастови групи 21Е и 18. Във всяка щафета участва минимум 1 жена. 

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

До старт на Държавно първенство ще бъдат допускани САМО редовно картотекирани 

състезатели, представители на клубове, членове на БФО за 2019 г. 

Състезатели, неотговарящи на тези условия, стартират извън класирането срещу 

двойна стартова такса и при възможност на организаторите. 

 

МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 

Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Участието на състезателите е 

на лична отговорност или на отговорността на клуба, който ги изпраща.  

Изисква се предсъстезателен медицински преглед на състезателите за 

допускане до участие в първенството. 

 

СТАРТОВИ ТАКСИ И ЗАЯВКИ 

М/Ж 12-18 - безплатно; 

М/Ж 20-60 - 10 лв. на индивидуален старт и на щафетен пост; 

М/Ж 65-70+ - 5 лв. на индивидуален старт и на щафетен пост; 

 

Краен срок за заявки – 17 ти Февруари (неделя) 2019 г. 

 Заявяването на състезатели след срока става на място, срещу двойна стартова 

такса и при възможност на организаторите. 

 Поименни заявки за смесената щафета – на страницата на БФО до 17.00 ч. 

на 19ти февруари (вторник) 2019 г. 

 Поименни заявки за щафетата – на страницата на БФО до 17.00 ч. на 23ти 

февруари (събота) 2019 г. 



КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Състезателите, класирали се на първите три места в отделните дистанции, ще бъдат 

наградени с медали. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Индивидуалните стартове (спринт, средна дистанция и дълга дистанция) ще 

бъдат контролни състезания по регламента за националния отбор по ски 

ориентиране. 

 

Важно: Организаторите си запазват правото за промяна в програмата на 

държавното първенство в зависимост от снежната покривка и 

метеорологичните условия! 

 

Заявките за смесената щафета по постове трябва да са: 

М21Е, 6 поста – 1. жена; 2. мъж; 3. жена; 4. мъж; 5. жена; 6. мъж. 

М18, 4 поста - 1. жена; 2. мъж; 3. жена; 4. мъж. 

 


