
СПОРТЕН  КЛУБ  ПО  ОРИЕНТИРАНЕ  „ТЕМПО” – ВАРНА 

ТРАКИЙСКО  ДРУЖЕСТВО  „КАПИТАН  ПЕТКО  ВОЙВОДА” 

ТУРИСТИЧЕСКО  ДРУЖЕСТВО  „РОДНИ  БАЛКАНИ” – ВАРНА 

                        Н   А   Р   Е   Д   Б   А 

      ХVІІ купа по лятно ориентиране „Капитан Петко войвода” 

 

 

Време и място: 15.06.2019 г., с.Шкорпиловци, Варненска област. 

Състезателен център: с.Шкорпиловци – хотела в центъра. 

Предварителна програма: 15.06.2019 г. /събота/: 

- От 13.00 ч. до 14.30 ч. – регистрация и получаване на 
документи в състезателния център. 

- От 14.30 ч. до 15.00 ч. – регистрация и получаване на 
документи на финала. 

- 15.30 ч. – старт на първите номера. 

Вид на състезанието: индивидуално /средна дистанция/ и отборно. 

Възрастови групи: М/Ж – 12,14,16,18,21,35,45,55 и М-65. 

За М/Ж 10 – по маркиран маршут. 

Класиране и награди: Индивидуално – до трето място във всяка 
възрастова група. Отборно – до трето място, по точкова система,   
за класиралите се до 10 място във всяка възрастова група. 

Право на участие: Всички клубове от страната с неограничен брой 
състезатели, както и индивидуални такива. 



Технически данни: Карта – 1:10000. Терен – горския масив, западно 
от селото. 

Данни за маршутите – в Бюлетин №1, който ще се получи при 
регистрацията на състезателите. 

Състезанието ще се проведе с електронна система „СПОРТ ИДЕНТ”. 

Старта и финала на състезанието са на около 0.8 км. от 
състезателния център – ще бъде поставена маркировка. 

Заявки: Краен срок за получаване на поименни заявки – 12.06.2019,  
които следва да се подават на сайта на БФО – 
http://www.orienteering.bg  

В заявките да се посочват номерата на личните чипове.Организато- 
рите ще предоставят възможност за наем на чип – 1 лев на състеза- 
тел на старт. 

При регистрацията клубовете представят предсъстезателен меди- 
цински преглед.Участниците участват в състезанието на свой риск и 
отговорност или на такава на клубовете, от чието име се състезават. 

Стартова такса: По 5.00 лв. на състезател.Стартовата такса се 
събира при регистрацията на състезателите от клуба по получената 
заявка. Заявки получени след крайния срок – двойна стартова 
такса, при наличие на свободни места и карти. М/Ж 10 – без 
стартова такса. 

 

За допълнителна информация:          Захари Захариев – тел.     
0887/847851. 

 

http://www.orienteering.bg/

